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Geachte bewoners van het Ramplaankwartier, 

 

Met deze brief willen wij, zijnde het speeltuinbestuur Ramplaan, Haarlem Effect en de gemeente Haarlem, u 

graag informeren over de laatste ontwikkelingen rondom de speeltuin Ramplaan, gelegen aan de Croesenstraat 

51 te Haarlem.  

 

In goed overleg hebben wij begin juli 2020 met elkaar gesproken over de toekomst van de speeltuin Ramplaan. 

Daar is in gezamenlijkheid besloten dat de speeltuin onder het beheer van Haarlem Effect blijft vallen. Dit is 

positief nieuws aangezien hiermee voor alle betrokkenen duidelijkheid is gekomen over de toekomst van deze 

speeltuin.  

 

Eerder was gebleken dat het oorspronkelijke initiatief van het speeltuinbestuur Ramplaan moest worden 

bijgesteld wegens onder meer het ontbreken van benodigde financiële middelen vanuit de gemeente. In 

navolging daarop had de gemeente vier haalbare toekomstscenario’s voor de speeltuin Ramplaan uitgewerkt, 

waarvan één van de scenario’s was dat de speeltuin onder het beheer van Haarlem Effect zou blijven vallen.  

 

Het speeltuinbestuur Ramplaan, Haarlem Effect en de gemeente Haarlem gaan samen de schouders eronder 

zetten om te komen tot een hernieuwde, constructieve samenwerking. Haarlem Effect en het speeltuinbestuur 

Ramplaan gaan tevens aan de slag met het maken van een toekomstgericht plan om de speeltuin gefaseerd op 

te knappen. Daarbij zullen zij fondsen werven om oude speeltoestellen te vervangen en nieuwe speeltoestellen 

aan te kopen. De meest recente inspectierapportage van de speeltoestellen van begin mei 2020 kan als basis 

hiervoor dienen.  

 

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact met mw. S. van Doorne (gemeente 

Haarlem) via svdoorne@haarlem.nl, mw. M. Drion (Haarlem Effect) via mdrion@haarlemeffect.nl of het 

speeltuinbestuur Ramplaan via .. .  

 

Met vriendelijke groet, 

… 

 

 

 

Plaats hier eventueel een 

partner logo 


