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Beste bewoner(s), 
 
In gemeente Haarlemmermeer wonen veel kinderen. De gemeente wil dat de jeugd leuk en 
veilig (met elkaar) buiten kan spelen en sporten. Daarom is het belangrijk dat er voldoende 
speelplekken zijn in de omgeving van uw woning. De speelplekken worden elk jaar 
gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid. Ook bekijkt de gemeente regelmatig of we een 
speelplek anders moeten inrichten. Dit gebeurt vanuit de wensen van bewoners en gegevens 
over de bevolking.  
 
Denk online mee over hoe de speelplek er uit moet gaan zien 
Uw stem en die van de kinderen spelen hierin een grote rol! Voor het opknappen van de 
speelplek werkt de gemeente samen met de firma Kompan. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het 
ontwerpen en opknappen van speelplekken. De gemeente wil deze speelplek inrichten voor de 
leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. 
 
Het meedenken gaat online en in 3 stappen:  

• een vragenlijst invullen;  

• vragen stellen of een reactie geven; 

• samen de speelplek inrichten. 
Verderop in deze brief krijgt u uitleg over deze stappen. 
 
Op pagina 3 van deze brief staat een plattegrond van de speelplek zoals deze nu is. Hierop kunt 
u zien welke speeltoestellen we gaan vervangen. De 3 stappen en de plattegrond staan ook op 
www.haarlemmermeer.nl/speelplekken onder “Regenboogstraat”.   
 
Van 16 januari tot en met 29 januari vragenlijst invullen 
De vragenlijst is een korte verlanglijst die iedereen binnen het gezin in mag vullen. Deze staat 
op de website. De vragenlijst is anoniem. Er worden geen persoonsgegevens gevraagd of 
bewaard. De uitkomsten uit de vragenlijst zetten we rond 30 januari op de website. Deze 
gebruiken we ook voor de online ontwerpbijeenkomst.  
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“Live” vragen stellen op 23 januari en 24 januari 
Misschien heeft u vragen of wilt u een reactie geven. Hiervoor organiseren we 2 bijeenkomsten 
via MS Teams op: 

• 23 januari van 10.30 tot 11.00 uur   

• 24 januari van 18.30 tot 19.00 uur  
Op de website staat een link naar deze  bijeenkomsten. De spelregels staan op de website.    
 
De ontwerpbijeenkomst is op 30 januari van 15.30 tot 16.30 uur 
Tijdens deze bijeenkomst richten we samen met u en de kinderen de speelplek in. We maken 
samen een ontwerp in 2D en 3D. Hiervoor gebruiken we de uitkomsten uit de vragenlijst en de 
informatie uit de “live vragen stellen bijeenkomsten”. 
Om mee te doen gaat u naar de website. Hier staat een link naar deze ontwerpbijeenkomst. De 
spelregels staan op de website.  
 
Na de bijeenkomst maken we een mooie tekening van het gemaakte ontwerp 
Deze tekening staat rond 22 februari op de website.  
  
Het opknappen van de speelplek duurt ongeveer 1 tot 2 weken  
Dit hangt af van de soort werkzaamheden, het weer en andere onverwachte zaken. We 
verwachten dat de aannemer de werkzaamheden tussen 3 april en 28 april uit gaat voeren.  
Als de precieze planning bekend is zetten we deze op de website. 
 
Neem contact met ons op als u nog vragen heeft  
U kunt bellen met Christiaan Homburg via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar 
info@haarlemmermeer.nl. Graag “speelplek Regenboogstraat” in het onderwerp zetten. 
 

Met vriendelijke groet,  

gemeente Haarlemmermeer,   
de gebiedsmanager Haarlemmermeer Zuidoost 
 
 
 
Hanneke Plukkel – van langeraad 
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