
 

 

Beantwoording open vragen/opmerkingen voorlopig 

ontwerp herinrichting speeltuin Julianaplantsoen 
 

Een maand geleden heeft de gemeente Diemen een enquête opgestuurd waarin u uw mening kon 
geven voor het nieuwe ontwerp van de speeltuin in het Julianaplantsoen. We hebben alle reacties 
verzameld en in dit document gesorteerd op onderwerp. Bij sommige reacties hebben we een 
toelichting gegeven met gebruik van de volgende leesteken: “[ ]”. Opmerkingen waarbij geen reactie 
van de gemeente nodig is, staan onderaan dit document. 
 
Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk gehoor te geven aan de reacties. Wat er met de 
beantwoording op de vragenlijst gaat gebeuren, staat achter iedere reactie aangegeven met een 
nummer: 
 

 1. Reactie wordt ingepast in het voorlopig ontwerp 

 2. Reactie wordt niet ingepast in het voorlopig ontwerp 

 3. Reactie heeft geen relatie tot dit project 

 

Reacties op speeltoestellen 
Reactie op vragenlijst Reactie gemeente 

Nr.  

1.1  Glijbaan met heuvel is ook leuk, 

zo zal er ook niet hopelijk te 

fanatiek gevoetbald worden, 

maar is er toch een ruimte om 

dit te doen. 

1 De glijbaan zorgt er voor dat het grasveldje als 

algemeen speelveldje gebruikt kan worden. Zo is het 

mogelijk om een balletje te trappen maar wordt het 

geen exclusief voetbalveldje. 

1.2  [ik mis] Een schommel naast de 

glijbaan. 

2 Wegens gebrek aan ruimte is het niet gelukt om een 

schommel te plaatsen naast de glijbaan. In plaats 

daarvan worden daar stapstenen geplaatst. 

1.3  [het kan beter] Dat er minder 

speelementen van staal of ijzer 

worden gemaakt 

1 Bij de aanschaf van nieuwe speeltoestellen wordt 

gelet op het materiaal waar ze van zijn gemaakt.   

1.4  Ik zou nog een schommel willen 

toevoegen naast de glijbaan. 

2 Wegens gebrek aan ruimte is het niet gelukt om een 

schommel te plaatsen naast de glijbaan. In plaats 

daarvan worden daar stapstenen geplaatst. 

1.5  Er zou misschien ook een 

speelhuisje bij kunnen komen. 

eventueel met keukentje 

2 Vanwege de andere speeltoestellen die er al staan of 

komen te staan past dit niet meer in het ontwerp. 



 

 

1.6  Wip is niet gebruiksvriendelijk 

afstand tussen stang en zitje is 

groot voor jonge kind. Voorkeur 

voor 1 op 1 wip. 

2 De bestaande wip gaan we hergebruiken gezien deze 

nog in goede staat is. 

1.7  [er mist een] Trampoline in de 

grond zoals speeltuin achter 

Deen zou aanwinst zijn. 

2 Vanwege de ondergrond waar het ontwerp op 

gebaseerd wordt is het plaatsen van een trampoline 

in de grond geen handige optie. 

1.8  Liever een gewone schommel in 

plaats van een mandschommel 

2 De mandschommel staat momenteel al in de 

speeltuin. Omdat deze nog in goede staat is wordt 

deze hergebruikt. 

1.9  Te veel speelattributen op een te 

klein oppervlak. Dit gaat voor 

nog meer gegil en geschreeuw 

zorgen. 

2 We gebruiken grotendeels de bestaande 

speeltoestellen in het nieuwe ontwerp gezien deze 

nog in goede toestand zijn. Daarnaast plaatsen we 

extra bomen wat ervoor zorgt dat het geluid wat 

minder ver draagt. 

1.10  Het speelhuisje vond ik erg leuk. 

Ik vind het dan ook erg jammer 

dat deze weg is gehaald uit het 

ontwerp. De glijbaan op de 

heuvel is ook erg leuk. Maar een 

speelhuisje vid ik persoonlijk 

leuker. 

3 Fijn dat de glijbaan op de heuvel ook wordt 

gewaardeerd. In het ontwerp bleek een heuvel beter 

te passen dan een speelhuisje, zeker met betrekking 

tot de valondergrond. 

 

 

Reacties op verzamel- en zitvoorzieningen en groen 
Reactie op vragenlijst Reactie gemeente 

Nr.  

3.1  Meer ruimte creëren voor 

zitplaatsen voor ouders. Bankjes 

of picknick tafels. De stenenrand 

rondom de zandbak is niet 

geschikt om lekker te zitten. 

1 Er zijn meerdere bankjes en picknicktafels aanwezig 

zodat er voldoende zitplaatsen komen. De 

stenenrand blijft er alsnog voor nog wat extra 

zitruimte is voor extra zitruimte.  

3.2  [graag] Meer schaduw plekken 

en mogelijkheden om te zitten 

1 Door het plaatsen van extra bomen en een zitrand 

komt er meer schaduw en mogelijkheid om te zitten. 

3.3  [er mist een] Picknick tafelS Bbq 

plaats. Om met het gezin te 

kunnen zitten 

2 Er komen een paar picknicktafels in de speelplaats, 

maar om overlast voor omwonenden te voorkomen 

wordt er geen BBQ plaats gemaakt. 

3.4  [graag] Meer zit plekken en 

schaduw 

1 Door het plaatsen van extra bomen en een zitrand 

komt er meer schaduw en mogelijkheid om te zitten. 



 

 

3.5  Besteedt niet te veel aandacht 

en geld aan beplanting, kinderen 

hebben er geen oog voor en 

vernielen veel. Ook Pantar gaat 

er slecht mee om. 

2 Vanuit het groenbeleid proberen we alsnog een 

mooie omgeving te creëren. Het lijkt op andere 

speelplaatsen ook goed te gaan, dus we hebben 

vertrouwen dat dat hier ook zo is. 

3.6  Kan eventueel nog een 

picknicktafel naast de glijbaan (in 

de hoop dat het toch een 

speelhuisje word ) 

2 Er zijn meerdere picknicktafels in het ontwerp. 

3.7  geen "picknickbanken" in 

verband met het achterlaten van 

eet- en drinkwaren. Er bevinden 

zich nu al ratten op het 

Julianaplantsoen. 

3 Om vuilnis te voorkomen worden er vuilnisbakken 

geplaatst. Dit lijkt een betere maatregel te zijn dan 

het verwijderen van picknickbanken. 

 

Reacties overig 
Reactie op vragenlijst Reactie gemeente 

Nr.  

4.1  [ik mis] Een waterkraan 2 Op de plek van het speeltuintje is het moeilijk een 

waterleiding neer te leggen om een tapkraan aan te 

sluiten. Mogelijk kan hier naar gekeken worden als in 

de toekomst groot onderhoud plaats zal vinden. 

4.2  ik woon op Julianaplantsoen 173 

en herken de schets niet. waar is 

het water? we hebben hier geen 

"bestaande pingpongtafel" en zo 

kan ik nog een paar meer 

elementen noemen. wie heeft 

hier zij werk niet goed gedaan? 

vervelend! 

3 Dit ontwerp gaat over de speeltuin gelegen aan de 

zuidkant van de flat Julianaplantsoen 106 – 124. Dat 

is een ander plek dan wat uit deze opmerking te 

lezen is. 

4.3  [wil graag] Iets van 

geluiddempend voor het gegil 

van de kinderen 

1 Door het plaatsen van extra bomen wordt geluid op 

een natuurlijke manier beter gedempt. 

4.4  [ik mis] Een fietssluis. 2 Er staat tussen de flats al een paaltje dat fietsverkeer 

vertraagd. Er is niet een handige plek om ergens 

anders nog een fietssluis te plaatsen. 

4.5  [er is] geen tappunt voor water. 2 Op de plek van het speeltuintje is het moeilijk een 

waterleiding neer te leggen om een tapkraan aan te 

sluiten. Mogelijk kan hier naar gekeken worden als in 

de toekomst groot onderhoud plaats zal vinden. 



 

 

4.6  Voor zover ik in het ontwerp kan 

opmaken, is er voor elk wat wils 

qua leeftijd. Ik heb het ook met 

mijn kind bekeken en besproken. 

Zij kwam met een tappunt voor 

water en dat niet alle toestellen 

van metaal zouden moeten 

worden zijn vanwege het heet 

worden v/h metaal. 

2/1 Op de plek van het speeltuintje is het moeilijk een 

waterleiding neer te leggen om een tapkraan aan te 

sluiten. Mogelijk kan hier naar gekeken worden als in 

de toekomst groot onderhoud plaats zal vinden. 

Voor de toevoeging van nieuwe speeltoestellen zal 

rekening worden gehouden met de materiaalkeuze. 

4.7  [er mist een] Tappunt voor water 

zodat je je drinkflesje kunt 

bijvullen, maar ook als een kindje 

valt heb je water bij de hand om 

de evt (schaaf)wond even snel 

schoon te maken. Water is ook 

altijd leuk om mee te spelen in 

de zandbak. 

2 Op de plek van het speeltuintje is het moeilijk een 

waterleiding neer te leggen om een tapkraan aan te 

sluiten. Mogelijk kan hier naar gekeken worden als in 

de toekomst groot onderhoud plaats zal vinden. 

4.8  Helaas een onmogelijke wens, 

maar voorkomen van 

geluidsoverlast. Ik heb niets 

tegen spelende kinderen maar 

omdat ik op de hoek woon komt 

het geschreeuw dubbel zo hard 

binnen. Als zomers de bewoners 

van de andere flat met hun hele 

hebben en houden buitenzitten 

en het grasveld als hun privétuin 

gebruiken, is het helemaal niet 

uit te houden. 

3 Het is moeilijk om geluidsoverlast helemaal te 

voorkomen. We hopen echter door toevoeging van 

extra groen en bomen dat het geluid wat minder ver 

draagt. 

4.9  Er moet eigenlijk ook een 

fietssluis komen op het trottoir. 

Een sluiproute voor fietsers en 

scooters via een speelplaats lijkt 

me geen goed combinatie. 

2 Er staat tussen de flats al een paaltje dat fietsverkeer 

vertraagd. Er is niet een handige plek om ergens 

anders nog een fietssluis te plaatsen. 

 

Opmerkingen zonder reactie 
[positief dat] De speeltuin is vooral gericht op jonge kinderen. De pingpongtafel blijft. 

Ik vind het erg leuk ! 

Niets [vind ik goed], aangezien het volledig gericht is op gezinnen met kinderen en ik er als iemand 

zonder kinderen alleen maar overlast van heb. 

[het is goed] De glijbaan heeft geen trap maar een heuvel!! 

Kindvriendelijk, gericht op jonge kind. Veel groen. Glijbaan op heuvel is top! Ook picknicktafels zijn fijn 



 

 

[positief over] glijbaan vanaf heuvel, picknickbank, prullenbakken, nieuwe haag 

Positief = meer groen voor meer schaduw / kleinere zandbak / meer speeltoestellen. Negatief = Ik las 

zojuist berichten over overlast van kinderen omdat er veel ouderen zouden wonen. Wat een 

klaagserenade zeg. 

Verder ben ik erg blij met de nieuwe schets. Geweldig. 

Voetbalveldje is leuk voor de kinderen. 

Het is een zege dat het voetbalveldje niet door gaat. Er wordt heel veel op een kleine ruimte gepropt. 

[positief] Dat het er netter en veiliger zal zijn. Mooie grote speeltuin. Ook de ingangen van 

verschillene kanten zijn erg handig. Fijn dat er picknick tafels komen, gezellig en handig. 

Mooie vrolijke bloemen in het ontwerp. 

[het is goed] Dat er een glijbaan is en dat er genoeg schaduw is. 

[positief dat] Het voetbalveld is verwijderd 

[het is goed dat er] Bestaande en nieuwe bomen. [zijn/komen] 

[positief] Dat er meer groen bij komt onder andere in de vorm van gras. Meer spelelementen voor de 

kinderen. Optimaler gebruik van de ruimte. 

 


