Speeltuin de Paddestoel

Wat gebeurt er met jullie mening
over speeltuin de Paddestoel?
Medio november 2017 werd jullie mening
over onze speeltuin gevraagd via de
school website ISSY, onze Facebookpagina
of onze website. Met ondersteuning van
Speeltuinwerk Limburg is in december januari onderzocht wat de bezoekers van
de speeltuin vonden. In totaal mochten
wij van jullie 114 reacties ontvangen,
waarvoor dank.
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Reacties:
Wat waarderen jullie als bezoekers?
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Dichtbij, (Lekker in het dorp)
Leuk
Niet duur
Heel goed verzorgd, netjes
Goede voorzieningen
Speelplezier en Gezellig
Kinderen vermaken zich goed
Zwemgelegenheid
Kleinschaligheid
Veel aanbod
Groot (en omheind)
Overzichtelijk
Goed bereikbaar met fiets
Veilig
Toegankelijkheid voor kleine
kinderen
Fijne speeltuin
Voor deze speeltuin gekozen
dankzij veel positieve verhalen

Wat kan beter?
•
•
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Gesloten op zondag, dat is jammer
Assortiment uitbreiden met
Frietjes, tosti’s, broodjes,
gezonde snacks, pannenkoek,
soep, verschillende koffie’s
Groter terras
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Meer zitplekken (ook in de
schaduw en bij zwembad)
Een klimparcours, klimmuur
Meer voor grotere kinderen
Meer voor de kleintjes
Meer schaduw
Meer parkeergelegenheid
Mogen vroeger opengaan voor
kleine kinderen (begrijpelijk dat
dat niet gaat i.v.m. vrijwilligers)
Schaduwdoek over de zandbak en
bij voorste deel van de speeltuin
Meer spelen in de natuur/
natuurlijke elementen (i.p.v. oude
toestellen)
Speeltuin rookvrij maken
Een peuterochtend op zondag
Leeftijdsgrens bij zwembad
‘s Zomers zijn glijbanen heet
Plagende kinderen en ouders die
niet of asociaal optreden.

Jullie enquête antwoorden zijn erg
positief, 100% van de bezoekers beveelt
de speeltuin aan anderen aan. De
waardering van de bezoekers was super:

Met de verbeterpunten gaat het bestuur
van de stichting aan de slag om jullie
wensen beter aan te laten sluiten. Enkele
punten zullen we met de gemeente
bespreken. Het horeca assortiment
kunnen we niet uitbreiden, maar we
zoeken oplossingen in samenwerking met
de plaatselijke horeca.
Hebben jullie ideeën, laat het weten via
info@speeltuindepaddestoel.nl

