
  

  

 

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  

13 mei 2009 bij ons college ingekomen vragen van de heer J.W. Manakker en het 

door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                       

Woensdag 13 mei 2009 

 

Raadsvragen ex artikel 38 van SP raadslid Jan van de Manakker. 

Aan burgemeester en wethouders van Haarlem. 

Onderwerp: Voetbal kooi Duitslandlaan. 

 

Al drie jaar lopen de klachten over deze voetbal kooi. 

En ondanks het bezoek van de burgemeester  is er geen enkele verbetering of zelfs 

maar activiteit te bespeuren bij deze kooi. 

 

Vraag: 

 

1 Is er wellicht achter de schermen al aandacht geschonken aan dit 

probleem.? 

 

2 Zo ja, aan welke oplossing wordt er gedacht ? 

 

3 Zo niet waarom niet? 

 

4 Hoe denkt het college de communicatie met de bewoners weer op te 

pakken? 

 

Met vriendlijke groet, 

Jan van de Manakker 
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Aan de heer J.W. Manakker 

lid van de gemeenteraad 

Leonardo Da Vinci plein 22 

2037 RR  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 13 mei 2009 

Voetbal kooi Duitslandlaan 

 

 

Geachte heer Van de Manakker, 

 

Op 13 mei 2009 heeft u vragen gesteld ex artikel 38 RvO inzake de voetbalkooi 

Duitslandlaan. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw 

vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. 

 

Al drie jaar lopen de klachten over deze voetbalkooi. En ondanks het bezoek van de 

burgemeester is er geen verbetering of zelfs maar activiteit te bespeuren bij deze 

kooi.  

 

1 Is er wellicht achter de schermen al aandacht geschonken aan dit probleem? 

 

Antwoord 

Op de Duitslandlaan staan twee scholen met twee voetbalkooien. Beide locaties 

hebben de aandacht van het college net als alle andere locaties in de stad. 

 

2. Zo ja, aan welke oplossing wordt er gedacht? 

 

Antwoord 

Voor beide scholen zijn oplossingen op maat bedacht.  

Duitslandlaan 9: Naar aanleiding van klachten is er in 2008 een mediator 

ingeschakeld en is er een overeenkomst getekend tussen de school, bewoners en de 

gemeente. Afgesproken is dat de voetbalkooi en het overige plein aan de huizenkant 

na schooltijd niet openbaar is. De bewoners hebben zelf ook een sleutel om het hek 

af te sluiten. De school en de bewoners zijn samen verantwoordelijk gesteld om 

hierop toe te zien. De hekken zijn naar de wensen van de bewoners aangepast. De 

gemeente heeft de bouwvergunning verleend en opdracht gegeven voor de 

uitvoering van de aanpassingen. Ons zijn naderhand geen klachten meer ter ore 

gekomen.  

 

Duitslandlaan 3: Voor deze locatie heeft het schoolbestuur in overleg met de 

afdeling Jeugd Onderwijs en Sport, afdeling Veiligheid en Handhavingsregie, de 

politie, stichting Halt en jongerenwerk de volgende richting gekozen: Het 

schoolplein wordt aan zijn openbaarheid onttrokken doormiddel van hoge hekken.  
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De voetbalkooi wordt opgetrokken tot 5 meter en aan de bovenkant afgesloten. De 

kooi blijft voor de buurt toegankelijk. De bouwvergunningen voor de aanpassingen 

van de kooi zijn reeds aangevraagd. De aanpassing van de kooi zal gefinancierd 

worden door de gemeente. 

 

3 Zo niet waarom niet?  

 

Antwoord 

N.v.t. 

 

4 Hoe denkt het college de communicatie met de bewoners weer op te pakken? 

Het schoolbestuur heeft met Stichting Halt afspraken gemaakt over eventuele op 

maat gemaakte voorlichting (al dan niet met ouders erbij) om leerlingen te wijzen 

op de gevolgen van overlastgevend gedrag.  

 

Antwoord 

De communicatie naar bewoners over zaken die spelen op de schoolpleinen loopt 

via de directeur van de school. Het schoolplein is namelijk geen openbare ruimte 

maar private ruimte. De school bepaalt zelf  of ze een schoolplein met buurtfunctie 

willen hebben of niet. De juridische aansprakelijkheid ligt derhalve bij de school. 

Het college ondersteunt en adviseert de school natuurlijk wel. Overigens vindt er 

eind 2009 met alle partijen een evaluatie plaats om te kijken of de maatregelen 

hebben geholpen. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

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