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Geachte heer Vrugt,  

 

Op 12 mei jl. heeft u vragen gesteld ex artikel 38 RvO inzake jongerenwerk 

Parkwijk en situatie Zuidparker. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. 

Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het 

college volgt. 

 

1: Wat is nu feitelijk de stand van zaken rond de Zuidparker? Wordt er inderdaad 

nauwelijks tot niet gebruik gemaakt van dit wijkcentrum? Wanneer er wel iets 

gebeurd: welke activiteiten, voor welke doelgroepen betreft dit? 
 

Stichting DOCK zal vanaf 1 oktober verschillende activiteiten voor verschillende 

doelgroepen in de Zuidparker organiseren. Het gaat om: 

 Moedercentrum Doenja; 

 Opvoedingsondersteuning; 

 Jongerenactiviteiten;Kinderwerkactiviteiten (afhankelijk van subsidieaanvraag 

40 + Preventiebudget); 

 Herstart speeltuin (onderdeel van het wijkcontract Parkwijk). 

Het pand wordt nu opgeknapt. 

 

2: Op de gemeentelijke website (BIS), treffen wij onder de term Zuidparker als 

meest recente document het prestatieplan van st. Dock (zie fragmenten hieruit in 

bijlage 1). Hierin is uitsluitend sprake van voorgenomen vestiging van 

moedercentrum Doenja in dit centrum. Betreft dit de enige activiteit die daar 

gepland is en vindt dit inmiddels ook daadwerkelijk plaats? 

 

Antwoord: zie onder 1. 
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3: Welke activiteiten vinden momenteel in Parkwijk daadwerkelijk plaats voor 

zowel de jeugdgroepen tot 12 jaar als 12-24 jaar, althans voorzover gefinancierd 

door gemeente Haarlem? 

 

Sportsupport organiseert de volgende breedtesportactiviteiten in Parkwijk: 

 Sportactiviteiten Brede School: twee middagen per week voor 8-12 jaar; 

 Voetbal, wekelijks in begin avond: voor 11-21 jaar; 

 Zuiderpolderschool: een middag per week voor 8-12 jarigen; 

 Een avond per week activiteiten bij Viersprong voor 12-18 jaar. 

 

Stichting Dock doet nu ambulant jongerenwerk.  

 Er is contact met diverse jongerengroepen. Vanaf oktober zijn er twee dagdelen 

per week jongerenactiviteiten in De Zuidparker, voor zowel jongeren uit 

Parkwijk als voor jongeren uit de Zuiderpolder. 

 

4: Activiteiten voor de doelgroep 12-24 jaar vinden wij uitsluitend terug onder het 

kopje ‘niet structureel gefinancierd’ en betreft ad hoc-activiteiten (voor zover die 

plaats vinden). 

Bent u het met Actiepartij eens, dat voor deze doelgroep, net zo goed als voor bijv. 

ouderen en de groep tot 12 jaar, structurele middelen beschikbaar dienen te zijn in 

alle stadsdelen en daarbinnen ook specifiek in aandachtswijken (waaronder 

Parkwijk, maar ook bijv. Slachthuisbuurt, Boerhaavewijk en andere delen van Oost, 

Schalkwijk en Noord)? 

 

Op dit moment loopt er een extern onderzoek. Doelstelling hiervan is een goede 

onderbouwing te regelen voor een gerichte inzet van het professioneel 

jongerenwerk vanuit een heldere visie op deze werksoort en een duidelijke regierol 

van de gemeente in het kader van lokaal jeugdbeleid. Een en ander zal uitmonden in 

een meerjarenplan 2010-2013 met klaarheid over wat het jongerenwerk wel en niet 

kan in het geheel van lokaal jeugdbeleid. De resultaten van dit onderzoek worden in 

oktober aanstaande opgeleverd.  Met voornoemde resultaten verwachten wij 

duidelijkheid te hebben over de middelen voor 2010 en verder. 

 

5: Zoja, komt u met een voorstel om structurele middelen hiervoor in te zetten, om 

zo de structurele problemen, zoals ook door u erkend, te kunnen oplossen? 

Of meent u, doelend op bijgevoegd citaat van dhr. Schneiders, dat dit pas in een 

volgende collegeperiode dient te gebeuren? 

 

Bij de begrotingsbehandeling komen wij met een een nota “welzijnorganisaties 

klaar voor de toekomst” waarin het onderzoek over het professioneel jongerenwerk 

is opgenomen. In deze nota zijn  financieringsmaatregelen opgenomen voor de 

periode 2010 en verder.  

 

6: In het verlengde hiervan: Voor deze coalitieperiode spreekt dhr. Schneiders in 

hetzelfde citaat over ‘reparatiewerkzaamheden’ die we ‘kunnen doen’. Mocht u 

inderdaad op het standpunt staan, dat pas een volgend college de huidige 

structurele problemen in het welzijnswerk dient op te lossen, bent u dan wel bereid 

die ‘reparatiewerkzaamheden’ uit te voeren en hiertoe budget vrij te maken? 
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Zie beantwoording van vraag 5 

 

7: Zo ja, waaruit zouden die reparatiewerkzaamheden naar uw mening concreet 

moeten bestaan? 

 

Zie beantwoording van vraag 5 

 

8: Zolang de ‘reparatiewerkzaamheden’ v.w.b. het jongerenwerk in Parkwijk nog 

niet zijn geconcretiseerd, hebben we gelukkig het particuliere initiatief nog, zoals 

bleek uit de reportage van 105 tv. Bent u bereid contact op te nemen met deze 

particulier, om te bezien of uit de diverse potjes bewonersinitiatieven wellicht een 

bijdrage in de kosten van dit initiatief kan worden geleverd? 

 

Twee subsidieaanvragen van deze bewoner zijn de afgelopen zomer gehonoreerd. 

Eén van de initiatieven is helaas door technische eisen niet doorgegaan. Het tweede 

initiatief bereidt de bewoner nu voor.  

De stadsdeelmanager Haarlem Oost heeft regelmatig contact met de initiatiefnemer. 

 

9: Heeft u op de brief van de wijkraad, m.b.t. jonge kinderen reeds gereageerd en 

concrete actie voorgenomen? Zo ja, welke? 

 

Namens B en W is door de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving 

gereageerd. Op 16 april 2009 is er bij burgemeester en wethouders een mail 

binnengekomen van de heer Erik van der Leij over het 's avonds laat op straat 

spelen van jonge kinderen . Hier is begin juni in het college over gesproken, waarna 

de vraag hoe hier mee om te gaan is neergelegd bij de afdeling Veiligheid en de 

afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport.  

 

Omdat het signaal van de heer van der Leij nieuw was bij zowel de afdeling 

Veiligheid als de afdeling Jeugd is er navraag gedaan bij politie, jongerenwerk, 

Jeugd Interventie Team en via die laatste ook professionals in de wijken. Het beeld 

dat daar uit voortkomt is dat het 's avonds laat op straat spelen van jonge kinderen 

géén breed gesignaleerd probleem is. 

 

Er is dan ook geen specifiek beleid voor en bij de verschillende partners zijn er geen 

specifieke richtlijnen over hoe hier mee om te gaan. Wat niet wegneemt dat er 

uiteraard  agenten en jongerenwerkers zijn die jonge kinderen wel degelijk 

aanspreken als ze 's avonds nog laat op straat zijn. De politie is echter ook van 

mening dat hier in de verantwoordelijkheid van bewoners zelf groot is: ook zij 

kunnen kinderen en eventueel hun ouders aanspreken. Dit geldt ons inziens ook 

voor onderwijzend personeel dat signaleert dat kinderen slaapgebrek hebben – ook 

zij kunnen zelf ouders aanspreken. Op het moment dat er sprake lijkt te zijn van 

daadwerkelijke verwaarlozing van kinderen kan bovendien het Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling worden ingeschakeld. 
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Een andere situatie is het als jonge kinderen daadwerkelijk overlast veroorzaken en 

dreigen af te glijden naar criminaliteit. De maatregelen in de grote steden waar de 

heer van der Leij naar verwijst, zijn vooral gericht op dergelijke kinderen: jonge 

kinderen die niet alleen 's avonds laat buiten spelen maar die ook overlast 

veroorzaken – meestal samen met (groepen) oudere jongeren. Deze specifieke 

maatregelen voor 12 minners zijn onlangs vertaald in een nieuwe wet – de Wet 

Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast. In deze wet is een 

nieuwe bevoegdheid van de burgemeester opgenomen om bevel te geven aan 

ouders om hun kind niet zonder begeleiding zich te laten bevinden in bepaalde 

gebieden tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Het gaat dan om kinderen beneden de 

twaalf jaar die herhaaldelijk groepsgewijs de openbare orde hebben verstoord en 

waarbij ernstige vrees bestaat voor verdere verstoring van de openbare orde. Deze 

wet is in april 2009 door de Tweede Kamer goedgekeurd en zal naar verwachting 

eind 2009 door de Eerste Kamer besproken worden. De praktische uitwerking van 

de toepasbaarheid, implementatie en uitvoering van deze wet wordt op dit moment 

voor de gehele regio Kennemerland gedaan door de regionale werkgroep Jeugd en 

Veiligheid. Omdat er totnogtoe echter weinig tot geen 12 minners zijn gesignaleerd 

die lid zijn van (ernstige) overlastgroepen in Haarlem, is de verwachting dat de 

bevoegdheid zelden daadwerkelijk ingezet zal worden.  

 

Minder specifiek maar wel gericht op risicokinderen worden er bovendien al een 

aantal activiteiten ondernomen vanuit de afdeling Veiligheid. Zo wordt er 

momenteel gewerkt aan een plan van aanpak voor het meer betrekken van ouders 

bij overlastgevend en crimineel gedrag van jongeren en worden de mogelijkheden 

onderzocht voor een pilot waarin intensieve begeleiding en behandeling in een 

naschoolse opvang wordt geboden aan `risicokinderen' onder de 12 jaar en hun 

ouders.  

 

10: Ziet u mogelijkheden, in samenspraak met wijkraad, politie, scholen, 

welzijnswerk en andere betrokkenen in Parkwijk, initiatieven zoals in andere 

gemeenten voor deze groep kinderen worden genomen, ook hier te introduceren? 

 

Zie beantwoording vraag 9 

 

11: Uit de stand van zaken wijkcontract Parkwijk (zie bijlage 2), m.b.t. jonge 

kinderen, blijkt dat u zich m.n. richt op speelplekken en voorzieningen. Zeer 

begrijpelijk, omdat dit ook de inzet lijkt van dit onderdeel van het wijkcontract. Bent 

u het, desondanks, met ons eens, dat t.a.v. jonge kinderen, ook zeer veel aandacht 

uit zal moeten gaan naar de problematiek zoals geschetst in de oproep van de 

wijkraad (veel te laat rondhangen, gevaar van contact met ‘foute’, oudere 

vriend(inn)en, gevaar van afglijden in criminaliteit, radicalisering in ongewenst 

gedachtegoed, druggebruik, misbruik, gebrek aan bemoeienis door ouders, etc.)? 

 

Zie beantwoording vraag 9 

 

12: Actiepartij zou zich kunnen voorstellen, dat naast het moedercentrum, niet alle 

doelgroepen een plaats kunnen vinden in de Zuidparker. Wanneer u t.a.v. de 

Zuidparker inderdaad geen kans ziet, in dit centrum álle doelgroepen te bedienen in 

een aanbod van activiteiten, bent u dan voornemens hiertoe een andere 
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accommodatie te reserveren in de wijk? Concreet zou immers gedacht kunnen 

worden aan de ‘ multifunctionele ruimte’ die volgens het plan van eisen in de vml. 

Petrus LTS / Damiate College, gepland is? 

 

Uit de beantwoording van vraag 1 blijkt, dat drie doelgroepen vanuit de Zuidparker 

zullen worden bediend: moeders, jongeren en kinderen.  

Of er méér doelgroepen kunnen worden bediend hangt in de eerste plaats af van de 

personele ruimte bij stichting DOCK. Het prestatieplan 2009 van stichting DOCK 

biedt deze ruimte niet.  

Wat betreft de huisvesting van méér doelgroepen kunnen zowel de Zuidparker als 

het schoolgebouw van de voormalige Viersprong (ten zuiden van het Pr. 

Beatrixplein) mogelijkheden bieden.  

In de voormalige LTS (Damiate College) is geen multifunctionele ruimte gepland. 

Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de ruimte kan worden benut als 

gymzaal voor de Parkwijk- en de Zuiderpolderschool. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders. 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

 

 

 

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

 

 

 

 

 


