
 

Van: xxxxxxxx 

Verzonden: woensdag 11 augustus 2021 18:00 

Aan: 'info@wijkraadeuropawijk.nl' <info@wijkraadeuropawijk.nl>;  

CC: xxxxxxx 

> 

Onderwerp: RE: Brief wijkraad Europawijk inzake sportcomplexen langs het 

Spaarne/Schipholweg/Tennispad 

Beste Yvonne, 

We hebben elkaar net uitvoering telefonisch gesproken n.a.v. de brief door de wijkraad gestuurd. 

Kort samengevat ons gesprek: 

Wij delen als gemeente jullie mening dat er een integrale visie moet komen voor het (sport)gebied. 

Naast de andere projecten die lopen in dit gebied wordt hiervoor ook een apart project opgezet! De 

verenigingen (en mogelijk andere stakeholders) worden hierover bijgepraat op woensdagavond 22 

september. In de attachment de e-mail die door mijn collega xxxxxxx is verstuurd aan de 

verenigingen. Ik zal bij xxxx aangeven dat jullie ook graag een uitnodiging krijgen voor deze avond. 

Verder klopt het inderdaad dat er twee padel initiatieven spelen in Schalkwijk. Play padel (peakz 

tegenwoordig) en Overhout willen in dit gebied padelbanen aanleggen. Padel is enorm in toekomst 

en op basis van kengetallen en cijfers van de KNLTB is de behoefte voor padelbanen in Haarlem en 

omgeving enorm groot. Verwachting is dan ook dat beide initiatieven naast elkaar kunnen bestaan. 

In december 2020 is aan de wethouder voorgelegd of wij het initiatief van Play Padel naast het 

initiatief van Overhout steunen. Hij heeft besloten dat het belang om sporten en bewegen te 

faciliteren zwaarder telt dan het ondernemersbelang van Overhout. Ook was het op dat 

momentonzeker of Overhout überhaupt in staat zou zijn om de banen aan te kunnen liggen vanwege 

financiële redenen. De sportverenigingen uit dit gebied, SRO, SportSupport en KNLTB zijn betrokken 

geweest bij totstandkoming van dit besluit. Ik heb nauw contact met Eva van Overhout. Ondanks dat 

zij niet blij is met het besluit van de gemeente zijn wij goed in gesprek. Ook ben ik nauw betrokken bij 

de gesprekken die de verenigingen onderling hebben in het kader van het open sportpark. Op die 

manier hoop ik zo goed mogelijk de belangen van de sportorganisaties in dit gebied te kunnen 

behartigen. 

Als actiepunten heb ik opgeschreven; 

- Delen van de communicatie van xxxxx richting de sportverenigingen (zie attachment 

- Aan xxxxxx communiceren dat jullie ook graag aansluiten bij deze avond (dit zal ik mailen aan Hein, 

hij ismomenteel afwezig) 

- Sturen van de contactgegevens van Play Padel: yves@hamptoncourt.nl (Yves Kummer). Ik zal Yves 

ook e mailen dat ik jou gesproken heb 

Mocht je nog andere vragen hebben of als in de toekomst nieuwe vragen opkomen; bel of mail mij 

gerust! Fijn als erkorte lijnen zijn. 

In de CC mijn collega’s xxxxxxx. 



Met vriendelijke groet, 

xxxxxxxx 

Senior beleidsadviseur sport 

Afdeling Jeugd, Onderwijs en sport (JOS), gemeente Haarlem en Zandvoort 

Zijlpoort, Gedempte Oude Gracht 2, 2011 GR Haarlem 

x 

x 

Van: xxxx 

Verzonden: dinsdag 13 juli 2021 17:41 

Aan: 'info@wijkraadeuropawijk.nl' <info@wijkraadeuropawijk.nl> 

CC: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl>; xxx 

Onderwerp: RE: Brief wijkraad Europawijk inzake sportcomplexen langs het 

Spaarne/Schipholweg/Tennispad 

Beste Yvonne, 

Dank u wel voor uw brief. U geeft terecht aan dat er veel zaken spelen in het gebied. Er zijn 

verkennende plannen voor het Sportpark, waarbij de verenigingen met elkaar in gesprek zijn hoe zij 

de samenwerking kunnen versterken. 

De gemeente heeft, mede op verzoek van de raad, het voornemen om een nieuwe visie op dit gebied 

op te stellen, rekening houdend met de wensen/kansen voor sport/recreatie, de ontwikkelingen in 

en om het gebied (OVHB/diverse verzoeken vanuit de verenigingen) en het feit dat er gronden 

(voormalige terreinen Young Boys) nu tijdelijk in gebruik zijn en de behoefte er is op een visie op het 

gebruik in de toekomst. Kortom er speelt van alles, en u geeft terecht aan dat de wijkraad daar 

nauwer bij betrokken wil worden. En dat ligt ook in de bedoeling. Het opstellen van de visie is 

uiteindelijk een samenwerking tussen gemeente, verenigingen, buurt en andere belanghebbenden. 

Momenteel zijn veel medewerkers van de gemeente op vakantie en is het bestuur met zomerreces. 

Mijn collega xxxxx zal na zijn vakantie contact met u opnemen om een afspraak te maken om u bij te 

praten. Dan zal hij ook intern afstemmen wie daarbij nog meer aanwezig zal zijn. 

xx is vanaf 9 augustus weer aanwezig. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, mocht u toch nog vragen hebben dan hoor ik 

dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

xxxxBeleidsadviseur sport 

Afdeling Jeugd, Onderwijs en sport (JOS), gemeente Haarlem & Zandvoort 

Zijlpoort, Gedempte Oude Gracht 2, 2011 GR Haarlem 
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Van: Yvonne van Schie Namens info@wijkraadeuropawijk.nl 

Verzonden: woensdag 30 juni 2021 11:24 

Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 

CC: wijkraad Europawijk <info@wijkraadeuropawijk.nl> 

Onderwerp: Brief wijkraad Europawijk inzake sportcomplexen langs het 

Spaarne/Schipholweg/Tennispad 

Geachte leden van het griffiebureau, 

Hierbij verzoeken wij u deze brief aan alle belanghebbenden binnen de gemeente te 

sturen. 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne van Schie, voorzitter 


