
Dorpsagenda Laat Leuth Leven 
 

Thema: Ontmoeten; Verkiezingen nieuwe speeltoestellen voor de speeltuin 
de Rollebol (Hengemunde) 

 

Bewonerssuggesties (enkele voorbeelden van de gele stickers): 
● Sport en ontmoeten: ontmoet- en speelplek voor kinderen van 9+. 
● Zorg voor elkaar: organiseren bijeenkomsten waarbij jong leert van oud & 

oud leert van jong. 
● Natuur en leefomgeving: uitbreiding Rollebol. 
● Natuur en leefomgeving: Meer struiken rollebol en natuurlijk 

speelmateriaal. 
 
Huidige (oude) situatie: 
De Rollebol is de grootste speelplaats met speeltoestellen in Leuth. Er staan 
speeltoestellen voor kinderen van 2 t/m 13 jaar. Ook staan er voetbaldoelen en 
bankje voor de ouders. Daarnaast is er ruimte om in de struiken en bomen te 
spelen. De speeltuin was volgens de plannen van de gemeente aan vernieuwing 
toe. 
 
Gewenste situatie: 
Een speeltuin voor de kinderen van Leuth met toestellen die veilig en leuk zijn. 
Een ontmoetingsruimte voor de jeugd waar ook de ouders ruimte hebben om 
eventueel toezicht te houden op de jongere kinderen. 
 
Gevoerde actie: 
De gemeente heeft in de plannen staan dat de speeltoestellen van de Rollebol 
in 2019 vervangen moeten worden i.v.m. afschrijving en veiligheid. In andere 
speeltuinen is dit gedaan door de echte verkiezingen te houden voor de 
kinderen. Ze mogen dan uit 3 ontwerpen kiezen en daarmee hebben ze een 
stem in de nieuwe speeltuin. Hun stembiljet mocht in de echte stembus.  
 
De gemeente heeft contact gezocht met de werkgroep ontmoeten van de 
dorpsagenda. Samen is er een plan opgezet om echte verkiezingen te 
organiseren. De leerlingenraad van de basisschool ’t Bijenveld heeft geholpen 



bij het organiseren en begeleiden van deze verkiezingen. Nu komen er 
speeltoestellen, voor de zomervakantie, die gekozen zijn voor en door de 
kinderen van Leuth! 
 
De kinderen hebben ook gekozen voor een rookvrije speeltuin en schoolplein 
door een stem uit te brengen.  
 
Nog uit te voeren actie/planning: 
De speeltoestellen zijn gekozen. Volgens de planning worden ze voor de 
zomervakantie geplaatst.  
De speeltuin wordt ook een rookvrije zone. Hiervoor komt een bordje te staan 
in de speeltuin. 
De opening van de nieuwe speeltuin wordt feestelijk aangekleed en door de 
werkgroep of leerlingenraad gecommuniceerd.  
Er komt een bord of een ander voorwerp met de naam van de speeltuin.  
 
Betrokken partijen: 
Leerlingenraad basisschool ‘t Bijenveld, kinderen uit Leuth (2-13 jaar). 
Werkgroep ontmoeten, gemeente Berg en Dal.  
 
Leden themagroep: 
Niek van Benthum, Marjon Peters, Daska Buijk, Maria Raats en Mireille Smits. 
 


