
Wensen sportcomplex

U woont in wijk K, een nieuwe wijk van de gemeente Appelstad. De gemeente wil een 
sportcomplex bouwen in deze wijk. Zij vraagt aan alle bewoners van de wijk om hun 
wensen ten aanzien van dit nieuwe sportcomplex kenbaar te maken. U schrijft een brief 
aan de gemeente waarin u uw wensen beschrijft. 

- Lees de brief van de gemeente op de volgende pagina.
- Schrijf op pagina 3 een brief naar de gemeente, waarin u uw wensen kenbaar maakt.
- Beantwoord daarin de vragen van de gemeente.

Let op! 
- Schrijf uw brief binnen het gegeven kader.
- Ter inspiratie ziet u hieronder een tekening van een sportcomplex. U hoeft zich niet op

deze tekening te baseren. U mag in de brief uw eigen wensen beschrijven.

Dit is de plattegrond van een sportcomplex: 
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Brief van de gemeente Appelstad

1 mei 2016

Geachte bewoner van wijk K,

De gemeente is van plan een sportcomplex te bouwen in uw wijk. Wij willen graag de 
wensen van de bewoners horen ten aanzien van dit sportcomplex. Daarom vragen wij u 
een brief te schrijven naar de gemeente waarin u uw wensen kenbaar maakt. Wij willen 
graag het volgende weten:

1. Voor welke sporten moeten er binnen voorzieningen komen? (Er is binnen plaats voor
6 sporten).

2. Voor welke sporten moeten er buiten voorzieningen komen? (Noem er minimaal twee.)
Waarom deze?

3. Welke horecavoorziening moet er komen? (Noem er één).

4. Welke voorziening voor kinderen moet er komen? (Noem er één). Waarom deze?

5. Hebt u liever meer sportruimtes en minder parkeerplaatsen voor auto’s of minder
sportruimtes en meer parkeerplaatsen? Waarom?

Beschrijf uw wensen a.u.b.  in een brief en stuur ons die voor 15 juni a.s toe. Wij zullen 
dan ons best doen uw ‘droom-sportcomplex’ te realiseren! 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

De gemeente Appelstad
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Brief aan de gemeente 

... mei 2016

Geachte heer, mevrouw,




