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Werkgroep Spelen

Rayan
We hebben het over heel veel speelplekken gehad de afgelopen tijd.
Eén daarvan is in het centrum. Daar zijn weinig speeltoestellen. We denken dat het grasveld aan de
Spinnerstraat een goede plek is. We willen namelijk graag dat daar meer komt dan alleen gras. Samen met
Johan van de gemeente hebben we het hierover gehad. De gemeente wil hier een ‘prettige plek’ van maken.
Wij hebben verteld en laten zien wat we graag willen: natuurlijk spelen, met veel hout. Want dat is mooi en
wordt niet zo heet in de zon. En graag bomen voor de schaduw.
Linne
Met Wilco van de gemeente hebben we het gehad over de toestellen aan Zweefheuvel. We vonden ze er
niet mooi uit zien en saai. Maar hij zei dat ze nog wel goed zijn. Als ze gevaarlijk zijn, dan lost de gemeente
dat wel op natuurlijk. Alleen het olifantenglijbaantje is over een paar jaar aan vervanging toe, de rest nog
niet.
En we hadden het ook over een ballenvanger bij de voetbalgoal. Dat vindt Wilco wel een goed idee, maar er
is helaas geen geld voor. Misschien kunnen we het geld gebruiken waarmee het olifantenglijbaantje kan
worden vervangen. En dan extra geld aanvragen, misschien via het buurtbudget.
Mila
We hebben het met Wilco gehad over de zweef in het Speelheidepark. Wij hadden al gevraagd of er een
stootkussen op mocht, maar dat vond hij geen goed idee. Maar nu blijkt dat ie niet goed meer is. We
hebben mogen meedenken over wat er terug moet komen. Ik heb dat in de klas gevraagd en de kinderen
willen graag een zweef terug. Maar dan van ijzer en met 4 in plaats van 2 zitjes.
Wij vinden dat als werkgroep ook een goed plan.
Wilco gaat hiermee nu aan de slag.
Tess
Een van onze andere ideeën is om een graffitimuur te maken in Best. Zodat graffiti niet meer overal wordt
gespoten, maar op één vaste plek, en als het mooi beschilderd wordt, dan is het ook nog mooi om naar te
kijken. We zouden ook een wedstrijd daarbij kunnen organiseren, wie het best graffiti kan spuiten. Of bij de
opening heel groot Jeugdraad erop zetten en dat je er dan overheen mag spuiten.
En we hebben het over veel plekken gehad waar die zou moeten komen. Ons laatste idee is: bij het station.
Daarover hebben we nu een raadsvraag.
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