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Beantwoording vragen ex art. 38 RvO
Geachte heer Pen en heer Wiersma,
Op 6 augustus 2009 heeft u vragen gesteld ex artikel 38 RvO inzake overlast in en
om Sinnevelt. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw
vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt.
1.Hoe lang waren de problemen rond de Sportlaan bij de gemeente en politie
bekend en welke acties zijn ondernomen?
De Sportweg is inderdaad al langer een bekende hangplek voor voornamelijk
oudere jongeren(>18 jaar). Er zijn vorig jaar een aantal fysieke aanpassingen
gedaan en de plek is opgenomen in de jeugdsurveillance van de politie. De jongeren
worden aangesproken op harde muziek en kentekens van auto’s worden genoteerd.
Ook geldt er een alcoholverbod, 50 meter rond de gebouwen rond de Schoter
Scholengemeenschap. Bij overtredingen wordt er bekeurd.
De plek/groep is ook opgenomen in de inventarisatie van overlastgroepen en is
besproken in het Jeugdgroepenoverleg. De kernjongeren op die hangplek horen ook
bij een jeugdgroep die met prioriteit wordt aangepakt. Die groep wordt in kaart
gebracht door politie, jongerenwerk en stichting Streetcornerwork. Een
persoongerichte aanpak van jongeren binnen die groep vormt een belangrijk
onderdeel van de aanpak.
2. Waarom wordt de inhoud van de wijkscan voor Haarlem-Noord na verzoek van
de wijkraad en omwonenden die overlast ervaren niet toegestuurd?
De wijkscan is een product van de politie, bedoeld voor intern gebruik.
Het voornemen is wel, als alle wijkscans gereed zijn, om een samenvatting te
maken van de gemeentelijke acties die daaruit zijn voortgekomen. Daarnaast maakt
de politie ook een samenvatting van alle wijkscans.
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3.Is het bij de gemeente bekend dat er toenemde overlast is in en om het Cocky
Boomsplein?
Wij nemen aan dat u met het Cocky Boomsplein, het plein bij de dependance van
basisschool de Zonnewijzer aan de Henry Borelstraat bedoelt. Wij zijn hierover
geïnformeerd en inventariseren bij de wijkraad en politie wat de omvang en aard
van de overlast is en zullen , indien nodig, hier samen met de politie en andere
betrokkenen actie op ondernemen.
4. Is het bij de gemeente bekend dat er vanuit de wijkraad en omwonenden van het
Cocky Boomsplein al sinds april 2009 wordt verzocht de hekken rond het
sportveldje op het plein vast te maken?
Het is bij de gemeente bekend, de hekken zijn inmiddels vastgezet. Ondanks dat de
hekken zijn vastgezet, is het geluid niet verdwenen. Inmiddels is een proef gestart
met speciale rubbers die dit probleem moet oplossen.
5. Is er een relatie tussen de overlast bij onder meer de Sportlaan en de ontstane
vertraging bij de vernieuwing van het Marsmanplein, waardoor de noodopvang
voor het jongerenwerk bij het Haarlem stadion lang duurt?
Voor Delftwijk City aan het Marsmanplein is inmiddels een andere locatie aan de
Gen. Spoorlaan/Jan Gijzenkade geopend. Deze locatie is wel tijdelijk, maar geen
noodopvang. De periode tussen de sluiting van Delftwijk City op het Marsmanplein
en de heropening aan de Gen.Spoorlaan/Jan Gijzenkade was 4 weken. In die
periode is er wel enige toename van overlast geweest. Ten tijde van het incident aan
de Sportweg was de nieuwe locatie in Delftwijk al enige tijd open.
6. Klopt het dat er in dit deel van Haarlem-Noord maar één wijkagent beschikbaar
is?
Het klopt dat in Sinnevelt één wijkagent werkzaam is. In heel Haarlem Noord zijn 7
wijkagenten werkzaam.
7. Waarom komt het jongerenwerk van Dock in Haarlem- Noord- met uitzondering
van jongerenwerk voor de jeugd uit Sinnevelt zelf-nog steeds niet van de grond?
In Sinnevelt is geen jongerenwerk, wel in Delftwijk(Delftwijk City). Het klopt dat
er tijdelijk minder inzet is geweest van het jongerenwerk van stichting Dock. Sinds
april 2009 zijn er weer twee ambulant werkende jongerenwerkers van stichting
Dock in Haarlem Noord.
8. Wanneer zijn-conform de door de raad aangenomen Motie Vuist op tafel-de
verbeteringen rond de uitvoering van jongerenwerk in Haarlem-Noord zichtbaar en
uitvoerbaar?
In Haarlem Noord is de laatste maanden meer capaciteit beschikbaar gekomen van
jongerenwerk in Haarlem Noord. Naast de ambulant werkende jongerenwerkers van
stichting Dock is een veldwerker van stichting Streetcornerwork werkzaam. Ook
Youth for Christ is de laatste maanden werkzaam in Haarlem Noord.
Op dit moment loopt er, in opdracht van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport, een
extern onderzoek. Doelstelling hiervan is een goede onderbouwing 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
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jeugdbeleid. De resultaten van dit onderzoek worden in oktober aanstaande
opgeleverd en aan uw raad gepresenteerd.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. W.J. Sleddering

drs. B.B. Schneiders

