Uitkomst enquête m.b.t Park/Kinderboerderij (tot 09-04-2020)

Zo laten; 4

Anders; 3

Kinderboerderij; 31

Zo laten

Anders

Kinderboerderij

Er zijn 36 formulieren ingevuld m.b.t het park/Kinderboerderij

Enkele reacties die zijn toegevoegd.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Mooi voor gezinnen met kleine kinderen, maar ook voor de bewoners van de verzorgingscentra.
Een voorziening was jong en oud plezier aan beleven.
Zou super zijn! Maar dan moeten er natuurlijk wel vrijwilligers genoeg zijn om het te beheren. Een stukje speeltuin erbij en een plaatsje waar je kunt
zitten zou ook mooi zijn. Dan kun je ook echt een paar uurtjes blijven. Als Dekibo in Dedemsvaart.
Met wat dieren eventueel wat scholing/toelichting waarom de beesten wel niet voeren.
Lijkt mij ook leuk voor de kinderen maar ook voor de ouderen.
Kinderboerderij goede vervanger van hertenkamp aan de Herenstraat. Geregeld beheer en onderhoud en goede ruimtelijke inpassing een vereiste.
Grotere skatebaan en grotere Graffiti muur
Een grotere skatebaan.
Het pastoorsbos is altijd een plek geweest voor bijvoorbeeld straten volleybaltoernooi zorg ervoor dat daar meer van dat soort activiteiten plaats
vinden er zijn nog maar heel weinig open plekken op Slagharen waar je dit soort activiteiten kunt doen.
Leuke plek om met de kinderen heen te gaan aangezien de speeltuin een half jaar dicht is.
Een kinderboerderij te midden van het park in Slagharen! Onwijs leuk voor de jonge gezinnen die woonachtig zijn in en om Slagharen!
In het park zou het leuk zijn voor de jonge gezinnen die woonachtig zijn in Slagharen als hier een kleine kinderboerderij met speelplek voor de
kinderen!
Een kinderboerderij met hertenkamp in het park. Een prachtige combi. Vlakbij de scholen en De Praam. Voor jong en oud en waar jong en oud
elkaar kunnen ontmoeten.
Hertjes verplaatsen naar het park top idee. Plek van de hertjes appartementen
Misschien daar een leuk trapveldje maken met doelen erbij of een pannakooi
Er mogen in Slagharen wel meer speeltuinen komen voor kleinere kinderen Het is nu allemaal gericht op + 8 Maar er zijn genoeg kinderen die +0 zijn
Naast de vonder bijvoorbeeld levensgevaarlijk die glijbaan!
Kinderboerderij moeten ze in Slagharen niet aan beginnen daar kan de jeugd van +12 niet mee om gaan die dieren worden straks mishandeld!
Bij een kinderboerderij zijn altijd alleen maar verliezers er dat zijn de dieren!
Een speeltuin waar kinderen van alle leeftijden kunnen spelen/hangen is overal in Slagharen meer op z’n plek maar hier moet wel Een mooie
invulling aan gegeven worden en er moet in gesprek worden gegaan met jeugd en ouders van kleine kinderen wat ze het liefst zien en wat er gemist
wordt en op welke plekken er wordt immers genoeg betaald door de inwoners.

