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Geachte mevrouw, heer, 
 
Samen met de omwonenden is er vorig jaar een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het 
parkje achter de Elstarstraat. Dit ontwerp is verder uitgewerkt en gaan we met een paar kleine 
aanpassingen binnenkort realiseren. Het definitieve ontwerp is toegevoegd als bijlage bij deze 
brief. Onderstaand vindt u een korte toelichting. 
 

Onderwerp Toelichting 

Verwijderen 
diverse elementen 

Het bestaande bankje, prullenbak, houten hekwerk en de speeltoestellen 
verdwijnen uit het parkje. 

Groen We planten op verschillende locaties nieuwe bomen, hagen en heesters. Het 
bestaande groen blijft gehandhaafd.  

Speeltoestellen Uit veiligheidsoverwegingen komen er in tegenstelling tot het ontwerp wat u in 
november 2020 heeft ontvangen geen balken en stapstenen in de sloot. We 
plaatsen een extra speeltoestel naast de Jumbo. Naast het duikelrek komt er 
ook een veerelement. 

Wateroverlast en 
zicht in woningen 

De verhoging in het park wordt zoveel mogelijk uitgevlakt. Dit doen we zonder 
grond af te voeren naar een andere locatie en zonder de bestaande bomen te 
beschadigen. Er blijft dus ook in de nieuwe situatie een kleine verhoging 
aanwezig. Om de waterafvoer te verbeteren leggen we naast de brandgang een 
drainage aan.   

Verkeer Op het asfaltpad vanaf de Elstarstraat in de richting van het gemeentehuis wordt 
vlakbij de tijdelijke houten fietsenstalling een fietssluis gemaakt. Om de ingang 
van het park te centreren en sluipverkeer te voorkomen wordt er langs het 
asfaltpad een haag geplant.  

 
Meer informatie 
Alle informatie zoals deze brief, het definitieve ontwerp en voorbeelden van de speeltoestellen 
en het groen kunt u vinden op onze website www.kapelle.nl/park-elstarstraat.  
  

http://www.kapelle.nl/park-elstarstraat


 

- 2 - 
 

 
Vervolg 
Samen met een aannemer gaan we de werkzaamheden voorbereiden. De uitvoering van de 
werkzaamheden staat gepland voor de periode oktober/november van dit jaar. Voordat we 
starten zult u hierover worden geïnformeerd. 
 
Vragen 
Vragen en opmerkingen over het ontwerp kunt u kenbaar maken t/m woensdag 8 september 
2021. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de projectleider van de gemeente Kapelle 
de heer Poppe via het mobiele telefoonnummer 06 - 46 25 73 18 of via zijn e-mailadres 
m.poppe@kapelle.nl.  
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders van Kapelle, 
de portefeuillehouder, 
 
 
 
 
J.H. Herselman 
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