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B en W

en de leden van de gemeenteraad van de

Haarlem donderdag 11 oktober 2007
Betreft: Wijkcentrum Thorbecke Kwartier
Geacht college en leden van de raad,
Nu de oplevering van het nieuwe wijkcentrum in het Thorbecke Kwartier
in
zicht is, worden wij met een groot probleem geconfronteerd.
Tot 16 augustus was Stichting Radius betrokken bij de sociaal culturele
activiteiten in het Thorbecke Kwartier en bij de voorbereiding voor een
nieuw te bouwen wijkcentrum. Zoals u weet is Stichting Radius op 16
augustus
2007 failliet verklaard en zijn het personeel en de accommodaties
overgenomen door Stichting Dock uit Rotterdam.
Tot op heden waren wij in de veronderstelling dat de Stichting Dock het
werk en de verantwoordelijkheid in onze wijk van Stichting Radius heeft
over genomen voort zou zetten.. Tijdens een overleg, dat wij met de
directeur van Stichting Dock Haarlem hebben gehad, is ons echter
duidelijk
gemaakt, dat de diensten, die door Stichting Radius ten behoeve van de
exploitatie van het huidige wijkcentrum ( de noodvoorziening) en de
activiteiten geleverd zijn, niet door Stichting Radius aan de stichting
Dock
zijn over gedragen. Voor het nieuwe wijkcentrum is volgens de directeur
van
Dock Haarlem geen geld om het wijkcentrum te huren , in te richten en te
exploiteren.
U zult begrijpen dat wij ons nu grote zorgen maken:
Ten eerste is het onzeker of wij een nieuw wijkcentrum krijgen voor onze
wijk. Nu het de vraag is of stichting Dock de huurster van het
wijkcentrum
wordt, is ook onzeker of het gebouw beschikbaar blijft voor het
welzijnswerk
De woonmaatschappij heeft laten weten dat zij een andere huurder zal
moeten zoeken als de Stichting Dock het gebouw niet gaat huren.
Ten tweede is er geen ondersteuning t.b.v. de exploitatie van het
huidige
noodgebouw: Het kopieerapparaat wordt weg gehaald, de kosten voor de uren
van de beheerder worden niet betaald, onkosten van vrijwilligers worden
niet

vergoed, schoonmaakmiddelen kunnen niet worden in gekocht, de barvoorraad
kan niet worden aangevuld, internet wordt af gesloten, en het is
onduidelijk
hoe vaste lasten zoals energie, water, verzekeringen, etc. betaald moeten
worden. Kortom, alles wat in de afgelopen jaren bereikt is, dreigt nu in
duigen te vallen.
Wij hopen dat u begrijpt dat deze situatie een ontmoedigende uitwerking
op
ons heeft en wij onze hoop op u hebben gevestigd om klaarheid in deze
zaak
te brengen. Wij verzoeken u dan ook om een besluit te nemen waarmee
onze
problemen op gelost worden.
Wij vertrouwen op uw welwillende medewerking.
Met vriendelijke groeten namens
De adviesraad Thorbecke Kwartier
G. Vooges
Voorzitter Adviesraad Thorbecke Kwartier

