
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

23 februari 2007 bij ons college ingekomen vragen van J.W. Van de Manakker en 

het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Haarlem. 

21-02-2007 

 

Aan college van Burgemeester en Wethouders. 

Van SP Fractie. Jan van de Manakker. 

 

Betreft Wijkcentrum Schalkererf. 

 

Geacht college, 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van orde, het volgende. 

 

In verband met de aanstaande sluiting van wijkcentrum Schalkererf willen wij u de 

volgende vragen stellen. 

 

1 Kunt u op korte termijn duidelijkheid verschaffen over een vervangende 

locatie? 

 

2 Zijn de oorspronkelijke plannen voor huis vesting van een nieuw   

schalkererf in het gebouw van de brede school in meerwijk centrum 

gewijzigd? 

 

3 Wilt u ons toe zeggen dat er zeer binnenkort aan alle gebruikers van het 

centrum een aanbod zal worden gedaan over een vergelijkbaar onderkomen 

voor hun activiteiten? 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jan van de Manakker. 
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Beantwoording vragen van de heer J.W. Van de Manakker inzake  

wijkcentrum Schalkererf 
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Aan de heer J.W. van de Manakker 

lid van de gemeenteraad 

Stresemannlaan 98 

2037 TK  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 21 februari 2007 

wijkcentrum Schalkererf 

 

Geachte heer Van de Manakker, 

 

Op 21 februari 2007 heeft de heer Van de Manakker van de SP fractie het college 

een aantal vragen gesteld inzake het wijkcentrum Schalkererf. De vragen staan in 

verband met de aanstaande sluiting van wijkcentrum Schalkererf.  

Het college beantwoordt de gestelde vragen als volgt: 

 

1. Kunt u op korte termijn duidelijkheid verschaffen over een vervangende locatie? 

 

Antwoord 

De vervangende locatie voor het wijkcentrum Schalkererf is de nieuwbouw in 

Meerwijk Centrum. 

Op basis van informatie van Radius kunnen alle gebruikers van wijkcentrum 

Schalkererf over naar de nieuwbouw in Meerwijk Centrum. De oplevering vindt 

naar verwachting eind maart plaats  

 

2. Zij de oorspronkelijk plannen voor huisvesting van een nieuw Schalkererf in het 

gebouw van de brede school in Meerwijk Centrum gewijzigd? 

 

Antwoord 

Nee. De oorspronkelijke opzet om maatschappelijke voorzieningen uit het 

Schalkererf opnieuw te huisvesten in de nieuwbouw in Meerwijk Centrum is nog 

steeds van toepassing.  

 

3. Wilt u ons toezeggen dat er zeer binnenkort aan alle gebruikers van het centrum 

een aanbod zal worden gedaan over een vergelijkbaar onderkomen voor hun 

activiteiten? 

 

Antwoord 

De nieuwbouw van Meerwijk Centrum leidt tot hogere huisvestingskosten. Als 

gevolg hiervan zal Radius als hoofdhuurder meer huur moeten gaan betalen. Op dit 

moment zoekt de gemeente samen met Radius naar oplossingen hiervoor.   

 

Hoogachtend, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 


