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Ruimtelijk Domein 
Team Realisatie 

 
Aan de bewoners van 
Singelbuurt 2, 3 en 5 t/m 17 (oplopend) en 19 t/m 78 
(oplopend); Binnenbuurt 1 t/m 33 (oplopend); 
Pleinbuurt 2 t/m 22 (oplopend); 
Pleinbuurt 42, 43 en 45; Voorbuurt 1 t/m 63 
(oplopend); Mont Saint Michel 1 t/m 75 (oplopend); 
Mont Saint Michel 100 t/m 166 (oplopend) 
  

ons kenmerk                    datum 
1539501                    16 februari 2021  

 

 
 
    

 
bezoekadres stadhuis: Purmersteenweg 42  telefoon: 0299 – 452 452 
postadres: Postbus 15  fax: 0299 – 452 124 
 1440 AA Purmerend  website: www.purmerend.nl 

 

 
onderwerp: aanleg speelplek tussen Voorbuurt en Pleinbuurt 
 
Beste bewoner(s), 
 
In het definitieve inrichtingsplan Kop West (www.kopwest.nl) is tussen de Voorbuurt en 
Pleinbuurt een locatie aangewezen als speelplek. Op de achterzijde van deze brief ziet u 
om welke locatie het gaat. De locatie van de speelplek wordt aangegeven d.m.v. de rode 
vierhoek met letter S. Het zwarte ovaal op de tekening heeft geen betekenis. Door middel 
van deze brief vragen wij u of u wilt meedenken over de inrichting van de speelplek.  
 
Voor de inrichting van de speelplek willen we zoveel mogelijk rekening houden met de 
wensen en behoeften van kinderen. Daarom vragen we kinderen wat zij het liefst willen 
doen op de nieuwe speelplek. Op www.purmerend.nl/mijnkeuze kunnen kinderen kiezen uit 
allerlei speelbewegingen, zoals schommelen, klimmen of glijden. Het gaat om een speelplek 
voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. De opties waaruit zij kunnen kiezen, passen bij deze 
leeftijdscategorie. Wel willen wij u alvast laten weten dat er op deze nieuwe speelplek geen 
voetbalveld, basketbalveld of groot klimtoestel geplaatst zal worden.  
 
Tussen bouwveld I en J (zie www.kopwest.nl), komt een natuurlijke speelweide. Deze 
speelweide biedt gelegenheid voor diverse activiteiten. Hier worden geen voetbaldoelen 
geplaatst. 
 
Wilt u uw kinderen of kleinkinderen vragen om samen met u te kiezen? Dat kan tot 15 maart 
2021. Daarna gaan wij aan de slag met een ontwerp voor de speelplek. Als het ontwerp 
klaar is, informeren wij u daarover. 
 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer (0299) 452 452 of stuur een e-
mail naar speelplekjes@purmerend.nl . 
 
Met vriendelijke groet, 
Niels Konijn 
Projectleider 

http://www.kopwest.nl/
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