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Nieuwsbrief Bewonersoverleg Speelheide - maart 2022 
 

Beste bewoners,  

In deze nieuwsbrief hebben we weer een aantal punten dat de 

nodige aandacht heeft gehad de afgelopen tijd. Ook informeren we je 

over activiteiten die op het programma staan zoals een bijeenkomst 

van de voortgang van de inrichting rondom de vernieuwbouw van 

basisschool De Zevensprong. 

 

Nieuw logo, beeldmerk en huisstijl 

Vorig jaar zijn wij als bestuur bijna volledig vernieuwd en bij deze 

nieuwe impuls in het Bewonersoverleg vonden wij ook dat daar een nieuw logo bij hoorde. Of 

eigenlijk twee.       De cirkelvormige (hiernaast) is het nieuwe logo van BO Speelheide. Daarnaast 

maken we gebruik van een wat kleiner beeldmerk, zoals te zien onderaan de pagina’s. We willen 

hiermee laten zien dat we voor een frisse wind kiezen voor ons Bewonersoverleg. 

 

Rondgang door de wijk 

De eerder aangekondigde rondgang door de wijk in maart/april, om zo eventuele knelpunten in de 

wijk te benoemen en met elkaar te bespreken, moest worden verzet. Wij willen dit nu op donderdag 

12 mei om 19.00 uur laten plaatsvinden. De rondgang kan over alle onderwerpen gaan die over de 

leefbaarheid van onze wijk gaan. Tot op heden hebben we maar 1 vooraanmelding gekregen maar 

we zien graag een bredere vertegenwoordiging tijdens deze rondgang. We zijn van plan ook de 

gemeente uit te nodigen zodat ook zij op de hoogte zijn van de thema’s en aandachtspunten die er in 

de wijk spelen. Je kunt je aanmelden voor de rondgang via info@bospeelheide.nl.  

 

Dunning van het Speelheidebos 

Zoals al is gecommuniceerd in de nieuwbrief van december, op de site en ook via de communicatie 

vanuit de gemeente heeft afgelopen maand de dunning van het Speelheidebos plaatsgevonden. Alle 

bomen die hiervoor gemarkeerd waren met een oranje stip zijn inmiddels uit het bos verwijderd en 

de restanten hiervan zijn inmiddels opgeruimd. Bij een rondgang die wij als Bewonersoverleg hebben 

gemaakt en aan de hand van feedback van enkele bewoners hebben wij nog vragen gesteld aan de 

gemeenteambtenaar. We zien bijvoorbeeld nog veel losliggende takken. Deze zullen in de loop van 

de komende maanden door aangroei van nieuwe planten en vertering allemaal een plek gaan vinden 

in het bos. Daarnaast zien we ook dat er eigenlijk nog weinig is gedaan aan de laaggroei in het bos. 

Hiervan geeft de gemeente aan dat er nu zo veel is gedaan in de bovenbegroeiing, en dat daarvoor 

machines door het bos hebben gereden, dat ze eerst willen bekijken hoe dit zich weer herstelt. In het 

najaar zal er dan nog een ronde zijn waarin dit verder wordt opgepakt. 

 

In de wijk wordt nu het standaard onderhoud gedaan en er zal de komende maanden wat groter 

snoeiwerk worden uitgevoerd. Is er een situatie waarvan je denkt dit beter kan, neem dit dan even 

mee in de geplande rondgang door de wijk. Dan kunnen wij dit doorgeven aan de gemeente. Het is 

natuurlijk ook altijd mogelijk om zelf een melding via de Fixi app (www.fixi.nl) te doen als 

bijvoorbeeld een overhangende tak het licht van een straatlantaarn blokkeert.  
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Voortgang werkgroep IKC 

Inmiddels heeft de werkgroep van omwonenden samen met de gemeente en het toekomstig IKC 

(Integraal Kind Centrum) verschillende bijeenkomsten gehad over de inrichting van het openbaar 

gebied rondom de school. Dit naar aanleiding van de informatiebijeenkomst in september vorig jaar. 

Er heeft een parkeeronderzoek plaatsgevonden waardoor het aantal benodigde parkeerplaatsen 

drastisch is verminderd en de ingrepen rondom de school veel minder ernstig zullen zijn. Het plan 

wordt gepresenteerd op donderdag 31 maart om 19.00 uur in de basisschool aan de Haktol. 

Overigens valt er deze avond ook nog wat te kiezen. De stoep aan Landveroveren rechts (van de 

school naar het benzinestation) zou bijvoorbeeld ook kunnen plaatsmaken voor groen. De gemeente 

wil daarover graag de mening van de wijkbewoners weten. 

 

Bijzonderheden/informatie die je met de wijk wilt delen? 
Op de website van het Bewonersoverleg willen we graag zo veel mogelijk informatie zetten die voor 
de wijk interessant is. Dit kunnen grotere dingen zijn, zoals de voortgang van de vernieuwbouw van 
de basisschool of het groenonderhoud. Maar ook kleine dingen, zoals een boekenkastje dat is 
geplaatst in een straat, of een activiteit in de wijk om geld in te zamelen voor een goed doel. We 
weten natuurlijk niet alles wat er speelt in de wijk. Jij kunt ons daarbij helpen. Heb je tips of leuke 
noemenswaardigheden voor op de website? Laat het ons weten via info@bospeelheide.nl. 
 

Agenda 

Op onze site staat ook een agenda. Door op agenda te klikken komt er een overzicht van allerlei 

activiteiten. Dat zijn wijkpecifieke, lokale maar ook landelijke activiteiten zoals NLDoet en de 

Burendag. Heb je een activiteit die zeker op deze agenda moet komen te staan omdat je deze wilt 

delen met je buurtbewoners? Laat het ons weten, dan kunnen wij deze toevoegen. We kunnen 

daarnaast ook altijd een nieuwsbericht plaatsen over een onderwerp wat interessant kan zijn voor 

andere bewoners in de wijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kidsrun, een garagesale, of 

verduurzaming van je woning, of activiteiten die jaarlijks in de wijk worden georganiseerd. 

 

Op de site is er ook de mogelijkheid je aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. Deze versturen we 

overigens nog niet omdat we op dit moment nog niet voldoende aanmeldingen hebben ontvangen. 

Ook hiervoor kun je je alvast aanmelden via het e-mailadres info@bospeelheide.nl. 
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