
              

Reactieformulier inloopmiddag 28 juni 2022 
 

 
Fijn dat u de inloopmiddag heeft bezocht. Op de achterkant van dit formulier kunt u uw reactie achterlaten 
per thema. Vergeet niet om het formulier in te leveren bij de in-/uitgang. Mocht u gebruik willen maken 
van de twee weken reactietijd, neem dan het formulier mee, vul deze in en stuur een scan of foto op. 
 
Vervolg 
Op woensdag 29 juni worden, op de website van Staatsbosbeheer, de posters en het schetsontwerp 
gepubliceerd. Er volgt een reactietijd van 2 weken. Dit betekent dat u tot en met 13 juli kunt reageren op 
het schetsontwerp. Reageren kan door een mail te sturen naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl o.v.v. 
Reactie speelnatuur Abtswoudse Bos. 
 
Na de zomervakantie wordt na overleg met Bewonersinitiatief “Wij spelen niet mee” het ontwerp 
gepubliceerd op de website. Dat is het ontwerp die zal worden uitgevoerd. Personen die zich hebben 
aangemeld voor de maillijst ontvangen hiervan een mail. 
 
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de maillijst, maar wilt u wel op de hoogte blijven? Stuur dan een mail 
naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl o.v.v. Kwaliteitsimpuls Abtswoudse Bos. U ontvangt een mail 
zodra wij een bericht hebben over het traject. 
 
Klankbordgroep 
We hebben het al een keer laten vallen. Voor betere communicatie en zichtbaarheid van wensen wilt 
Staatsbosbeheer een klankbordgroep opzetten. Wij willen graag in gesprek met bewoners en 
geïnteresseerden die mee willen helpen aan de invulling van de groep. 
 
Ik wil graag meedenken ver de invulling van een klankbordgroep JA / NEE 
 
Indien ja, vul hier dan uw e-mailadres in: ______________________________________________ 
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Reageren 
 
Ik wil de volgende (korte) tips meegeven voor het ontwerp: 
 
Landschap 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Paden en toegankelijkheid 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Gebruik en zonering 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  
 
Speelnatuur 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________  
 
Parkeren 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  
 
Honden 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  
 
Overlast gevende groepen 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  
 
Voorzieningen 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________  
 
Handhaving 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Overig 
_________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________  
 



              

_________________________________________________________________________________  
 


