
 

Joubertplantsoen 2017  
“de verbouwing” 

 
Voor het Joubertplantsoen was het ook hoog tijd dat het 
speelvermogen van het plein eens grondig onderhanden 
werd genomen. Nadat er in het sportveld meerdere 
gaten was ontstaan was het niet bepaald meer veilig te 
noemen. Dat terwijl de hopjes zich juist inzetten voor 
een ‘veilige’ en leerzame speelomgeving! Onze juffen 
van dit plein hebben zich tijdens de vergaderingen over 
de verbouwing ingezet voor het optimale ‘Hopjes’plein. 
Doordat dit plein niet gedeeld hoeft te worden met bijv. 
een school of andere verenigingen hadden voornamelijk 
de buurt en de hopjes inspraak op het herinrichten van 
dit plein. 

 
We hopen dat het hele plein in het voorjaar van 
2018 af zal zijn. Allereerst heeft de voetbalkooi 
die altijd erg intensief gebruikt wordt nu kunstgras 
gekregen in plaats van de ongelijke tegels die er 
lagen. Een stuk veiliger dus en nu kunnen wij hier 
ook meerdere sporten gaan aanbieden. Met de 
nieuwe ondergronden en een geheel nieuw plein 
zijn de Hopjes ook van plan om hier een grote 
sportdag te organiseren zoals we altijd hebben 
kunnen doen op het Wijkpark Transvaal. 

 
Verder wordt het bezoekadres van het Hopje ook aangepast. 
Het Hopje wordt namelijk verplaatst naar de overkant van het 
plein, tegen de doorgang van de woningen aan. Vanaf hier is 
het plein nog beter te overzien en blijft er meer speelruimten 
over voor de kinderen. Hoewel het een grote klus zal zijn, zal 
het zeker de moeite waard zijn. 
 
Wel is er ook bij de oplevering van dit plein te weinig rekening 
gehouden met onze activiteitendagen. Het is hier bijvoorbeeld 
ook dat de ruimte beperkt wordt door afzettingen en tuintjes. Dit 
is prima voor het vaste spelen maar met grotere springkussens 
wordt dit lastig. Het is hier dus ook maar de vraag in hoeverre 
we de Familiedagen en sportdagen als vanouds kunnen 
uitvoeren! 


