
 

 

Jaarverslag speeltuincommissie 2020 

 

De speeltuincommissie (Parkcommissie)   doet samen met vrijwilligers uit het dorp op 13 en 14  

Maart mee aan NL Doet. Deze dag kon destijds met inachtneming van de maatregelen omtrent 

Covid-19 doorgaan, dit na overleg met betrokken partijen.Alvorens deze dag waren de 

voorbereidingen al in volle gang, waarbij werknemers en cliënten van Coriënte voorbereidend werk 

hebben verricht. Het Koudummer Kabouterpad is een feit!  De kabouters zijn enthousiast in Koudum 

ontvangen. 

Ook is er een wilgentenen hut geplaatst, helaas biedt deze hut geen leuke speelplek meer, in 2021 

zal worden gekeken hoe we de hut weer in ere kunnen herstellen, dan wel opruimen. 

De gemeente heeft het afgelopen jaar nieuwe aanplant gedaan, zo is er bijvoorbeeld nabij het 

betonnen kunstwerk een bomenrij geplant. 

Met dat het park overdag mensen uitnodigt om elkaar te ontmoeten, blijkt het park ook in de avond 

en nacht een aantrekkelijke plek om elkaar te ontmoeten. Helaas gaat dit nachtelijke bezoek 

regelmatig gepaard met overlast, met name overlast in de vorm van rommel. Ook dorpsbelangen 

stelde de commissie op de hoogte van de overlast. De commissie heeft contact onderhouden met 

een vertegenwoordiger van de gemeente; Erik Visser en de wijkagent,  In de loop van 2020 is 

besloten om het park te gaan voorzien van nieuwe borden met daarop regels voor het gebruik van 

het park, met het plaatsen van deze borden kan er beter worden gehandhaafd. In 2021 zullen deze 

ontwikkelingen worden geëvalueerd.  

De speeltuincommissie hoopt dat ze komende zomer met de vrijwilligers van het park weer eens een 

activiteit kunnen plannen voor jong en oud. 

 Gelukkig is het park ondanks Covid-19 gewoon open!  

 De facebookpagina van het Oldeferd Ontmoetingspark plaatst regelmatig een leuk/interessant 

bericht. 

Waar nodig  was er contact met Anneke Walinga van de gemeente mbt tot het speeltuintje op de 

Wjukslach en de Grovestinsstraat. Met name het treintje aan de Wjukslach moet worden 

gerepareerd dan wel vervangen. Hopelijk kan dat in 2021 worden gerealiseerd. 
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