
  

  

 

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  

15 april 2008 bij ons college ingekomen vragen van de heer J. Fritz en mevrouw  

M. Lodeweegs en het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  15 april 2008 

Betreft:   Raadsvragen ex art 38 RvO 

Onderwerp: Jongerenvoorziening Delftwijk na herstructurering 
  
 
Geacht College van B&W, 
  

De PvdA-fractie verzoekt u om schriftelijke beantwoording van onderstaande 

vragen conform artikel 38 Reglement van Orde. 

 

Maandag 7 april bracht onze fractie een bezoek aan het Marsmanplein. Daar 

bezochten wij het nieuwe jongerencentrum Flinty’s Noord. Daarna hadden wij een 

gesprek met buurtbewoners en winkeliers. Hierbij bleek ons dat zowel de jongeren 

als ook de buurtbewoners enthousiast zijn over het nieuwe jongerencentrum, en 

willen dat zo’n voorziening ook na de herstructurering in de wijk terugkeert. Er 

heerst echter onduidelijkheid over de mogelijkheden hiervoor. 

 

Flinty’s Noord is een groot succes en blijkt te voorzien in een grote behoefte in dit 

deel van de stad. In Delftwijk is vraag naar meer voorzieningen voor jongeren. Bij 

het opstellen van het wijkcontract werd een voorziening voor jongeren als hoogste 

prioriteit genoemd. Bij de herstructurering van Delftwijk worden veel nieuwe huur- 
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en koopwoningen gebouwd, waarvan veel geschikt zijn voor gezinnen. De 

verwachting is dan ook dat er behoefte zal blijven aan voorzieningen voor jongeren 

in de wijk. 

 

Flinty’s Noord zit nu tijdelijk in een pand dat op de nominatie staat om gesloopt te 

worden. In de herstructureringsplannen voor Delftwijk is (voor zover ons bekend) 

echter nog niet voorzien in een nieuwe locatie voor het jongerencentrum. Wel wordt 

een “activiteitenplek voor jongeren” als een mogelijkheid in het nieuwe wijkpark 

genoemd.  

 

De PvdA wil dat er, ook na de herstructurering, voldoende voorzieningen voor 

jongeren beschikbaar zijn in Delftwijk. Een jongerencentrum zoals Flinty’s Noord 

voldoet daaraan. Zo’n voorziening zou dan ook na de herstructurering in de wijk 

moeten terugkeren.  

 

Om duidelijkheid te verschaffen over in hoeverre dit in de plannen wordt 

meegenomen en welke mogelijkheden hiervoor bestaan willen wij u de volgende 

vragen stellen: 

 

1. Bent u met ons van mening dat een jongerenvoorziening zoals Flinty’s 

Noord ook na de herstructurering in Delftwijk zou moeten terugkeren? Zo 

nee, waarom niet? 

 

2. Klopt het dat er in de herstructureringsplannen nog geen ruimte voor zo’n 

jongerenvoorziening is gereserveerd? 

 

3. Welke mogelijkheden ziet u om ruimte voor zo’n jongerenvoorziening 

alsnog aan de herstructureringsplannen toe te voegen? 

 

4. Ziet u mogelijkheden om zo’n jongerenvoorziening te realiseren in (de 

directe omgeving van) het nieuw aan te leggen wijkpark, mogelijk in 

combinatie met andere daar geplande maatschappelijke functies? 

 

Namens de fractie van de PvdA, 

 

Marijke Lodeweegs en Jeroen Fritz 

 
 

 

Aan de heer J. Fritz   

lid van de gemeenteraad 

Brinkmannpassage 101 

2011 NZ  Haarlem 

 

Aan mevrouw M. Lodeweegs 

lid van de gemeenteraad 

Bakenessergracht 89 C 

2011 JV  Haarlem 
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Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 15 april 2008 

jongerenvoorziening Delftwijk 

na herstructurering 

 

Geachte mevrouw Lodeweegs en de heer Fritz, 

 

Op 15 april 2008 hebben namens de fractie van de PvdA Marijke Lodeweegs en 

Jeroen Fritz vier vragen gesteld over de jongerenvoorziening Delftwijk na de 

herstructurering 

 

1. Bent u met ons van mening dat een jongerenvoorziening zoals Flinty’s Noord 

ook na de herstructurering in Delftwijk zou moeten terugkeren? Zo nee, 

waarom niet?   

 

Antwoord: 

Het college deelt uw mening, in die zin dat er in het noordelijk deel van Haarlem 

Noord een jongerenvoorziening nodig is, mede ten behoeve van jongeren uit 

Delftwijk. 

 

2. Klopt het dat er in de herstructureringsplannen nog geen ruimte voor zo’n 

jongerenvoorziening is gereserveerd?  

 

Antwoord 

De toekomstvisie Delftwijk 2020 stelt onder meer als doel om in Delftwijk een plek 

voor jongeren te realiseren. Deze ambitie is ook terechtgekomen in het 

wijkcontract. De afdelingen zijn druk doende om een nieuwe structurele 

jongerenvoorziening tot stand te brengen. 

 

Met het oog op zo’n structurele jongerenvoorziening zijn de volgende locaties 

geïnventariseerd en onderzocht: 

 Nieuwbouw aan het Marsmanplein (gereed in 2010/2011)  

Aanvankelijk was het idee om de plek voor jongeren te combineren met 

andere functies in een multifunctionele ruimte aan het nieuwe 

Marsmanplein. De huidige inrichting en gebruik van het jongerencentrum 

laat echter zien dat medegebruik niet of nauwelijks mogelijk is.  

 De Dolfijnschool, locatie Generaal Spoorlaan.  

Dit gebouw komt in 2010 vrij zodra de school haar activiteiten concentreert 

aan de Gijsbrecht van Aemstelstraat. Zoals het er nu uitziet zal dit gebouw 

betrokken worden door de Trapeze, dat grenst aan de Dolfijn en 

onderwijsruimte tekort komt; 

 De Gentiaan, aan het Flevoplein,  

Momenteel is in de Gentiaan een deel van de Trapeze ondergebracht. Het 

ligt in het voornemen dit deel te verplaatsen naar de Dolfijnschool, locatie 

Generaal Spoorlaan, zodra deze school verplaatst is.  

De Gentiaan komt waarschijnlijk in 2010 weer beschikbaar; 

 Multifunctioneel centrum Delftwijk, Generaal Spoorlaan hoek Jan 

Guizenkade 

Pre Wonen heeft het voormalig kantoorpand ingericht voor  



 

 

220/2008 

220-4 

 

 

 

 

 

maatschappelijke doeleinden. Ondermeer is hier het moedercentrum Noor 

gevestigd. Het is niet zeker of op termijn geschikte ruimte in dit complex 

beschikbaar komt. 

 

Omdat de huidige tijdelijke jongerenvoorziening in het voormalige TNT gebouw 

per 1 jan 2009 gesloopt wordt en een definitieve plek nog niet voorhanden is, moet 

opnieuw uitgeweken worden naar een tijdelijk onderkomen. 

Opties die hiervoor onderzocht zijn: 

 Tijdelijk inhuizen bij de Dolfijn, Generaal Spoorlaan.  

  De beperkte ruimte is niet geschikt gebleken; 

 Tijdelijk inhuizen in het schoolgebouw aan de Rijksstraatweg nr 374  

  Alle lokalen zijn nodig voor de hierin gehuisveste basisschool; 

 Tijdelijk inhuizen in Delftwijk, Generaal Spoorlaan hoek Jan Guizenkade. 

De beperkte ruimte in het gebouw blijkt niet geschikt te zijn. 

 Een tijdelijke keet in de wijk op nader te bepalen plek;  

 Dit lijkt momenteel de meest reële optie. Deze optie wordt thans onderzocht 

en u wordt daarover op een later tijdstip geïnformeerd. 

 

3. Welke mogelijkheden ziet u om ruimte voor zo’n jongerenvoorziening alsnog 

aan de herstructureringsplannen toe te voegen?   

 

Antwoord 
Wij onderzoeken mogelijkheden na 2010 in de Gentiaan. 

 

4. Ziet u mogelijkheden om zo’n jongerenvoorziening te realiseren in (de directe 

omgeving van) het nieuw aan te leggen wijkpark, mogelijk in combinatie met 

andere daar geplande maatschappelijke functies?   

 

Antwoord 
Het wijkpark is van een te beperkte omvang om daarin naast de vijverpartij ook nog 

ruimte te vinden voor een jongerenvoorziening.  Een combinatie met andere 

functies aan het nieuwe plein is niet goed mogelijk. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

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

 

 


