
 
 

 

   

 Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand 
 

Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Faxnummer 023 563 95 50 

 

 

Cluster Samenleving Sport en Cultuur Verzenddatum  

Contactpersoon Suzanne Bos 5 augustus 2020 
Telefoon 0900 1852  
Uw brief   

Ons kenmerk 3071785  
Bijlage(n) geen  

Onderwerp Weghalen speeltoestellen Maria Margaretalaan  

Beste bewoner(s), 
 
Er zijn veel speelplekken in de Haarlemmermeer. De speeltoestellen op deze speelplekken  
worden elk jaar gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid. Als de kwaliteit of veiligheid 
onvoldoende is, bekijken we of de speelplek kan blijven, anders moet worden ingericht of wordt 
weggehaald.  
 
Hiervoor gebruiken we een aantal gegevens. Bijvoorbeeld:  
• Hoeveel kinderen zijn er in de wijk?  
• Wat is de leeftijd van deze kinderen?  
• Hoeveel kinderen gebruiken de speelplek?  
• Hoeveel speelplekken zijn er in de buurt?  
• Is er andere ruimte in de buurt waar kinderen (veilig) kunnen spelen?  
 
De speeltoestellen van speelplek Maria Margaretalaan worden weggehaald 
De speeltoestellen op deze speelplek zijn aan het eind van hun levensduur. Dit betekent dat de 
speeltoestellen worden weggehaald. Dit doen we voor de veiligheid van de kinderen.  
Op deze speelplek komen geen nieuwe speeltoestellen. Er is genoeg andere speelruimte in de 
wijk voor kinderen tot 5 jaar. Er is bijvoorbeeld een grote speelplek aan de Sophialaan. Op de 
plattegrond op pagina 3 van deze brief kunt u zien waar deze speelplek is. 
 
Wat gebeurt er met de speelplek als de speeltoestellen weg zijn 
Wij vinden het natuurlijk wel belangrijk dat de kinderen buiten kunnen spelen. De speelplek aan 
de Maria Margaretalaan blijft daarom bestaan. Na het weghalen van de speeltoestellen, wordt 
dit een “informele” speelplek. Dit betekent dat de kinderen de speelruimte kunnen blijven 
gebruiken om te spelen en te bewegen maar dan zonder speeltoestellen. Als de 
bevolkingsgegevens in de toekomst veranderen, bekijken we de speelplek opnieuw.  
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Opnieuw inrichten van de informele speelplek 
Voor het opnieuw inrichten van de informele speelplek willen we u, en uw eventuele kinderen, 
vragen om online te kiezen uit een aantal opties. Wat willen jullie graag terugzien op de 
informele speelplek? Bijvoorbeeld: 
• Gras (en bijvoorbeeld struiken aan de rand); 
• Een of meer bankjes; 
• Een hinkelbaan; 
• Een knikkerkuil; 
• Betonnen poefjes; 
• Betonnen ronde tafel. 
 
Op www.haarlemmermeer.nl/speelplekken onder “Maria Margaretalaan” staat een online  
keuze-/reactieformulier. U kunt uw keuzes, en als u wilt uw reactie, invullen tot en met  
23 augustus 2020. 
 
Samen met de beheerder van de speelplek bekijken we de binnengekomen keuzes en reacties. 
De uitslag van de keuzes, een anonieme samenvatting van de reacties en wat we precies gaan 
uitvoeren zetten we rond 1 september op de website. 
 
Wanneer worden de speeltoestellen weggehaald 
Aannemer De Waterwolf voert de werkzaamheden uit in september of oktober 2020. De 
werkzaamheden duren ongeveer 1 week. Een precieze planning is nog niet bekend.  
 
Uw contactpersonen 
Heeft u vragen over waarom de speelplek weggehaald wordt? Neemt u dan contact op met 
Suzanne Bos (op dinsdag-, woensdag- of donderdagochtend tot 12.00 uur). 
Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Christiaan Homburg. 
U kunt beiden bereiken via telefoonnummer 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
De gemeente Haarlemmermeer,  
namens deze,  
de gebiedsmanager Zuid Oost 
 
 
Jos Bontekoe 
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Plattegrond van de speelplekken in uw buurt 

 
Speeltoestellen 
weghalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


