
 

 

 

 

 

 

Beste relatie,  

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Met ingang van 1 november sluit het pand van 

Release aan de Gasthuisvest en de stichting houdt met ingang van 1 januari op te bestaan. De 

activiteiten van Release worden door Kontext en Stem in de Stad overgenomen en vinden op een 

andere plek plaats.  

Om te voorkomen dat cliënten van Release nu tussen wal en schip raken is er vanuit een 

samenwerking tussen Stem in de Stad, Loket Haarlem en Kontext een plan bedacht om de 

hulpverlening en krachten te bundelen.  

Postadressen: 

De huidige postadressen die op dit moment bij Release zijn zullen per 1 november worden 

overgenomen door Stem in de Stad. Cliënten met een postadres kunnen daar vanaf 4 november 2014 

hun post ophalen op dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 13.00 uur. Het verkrijgen van een briefadres zal 

nog steeds via de Brede Centrale Toegang van Gemeente Haarlem gaan. 

 

Inloopspreekuren: 

Qua inloopspreekuren kunnen cliënten bij alle loketten in de Haarlem terecht. In de bijlage ziet u een 

overzicht van de bestaande loketten van Haarlem. Hier kunnen cliënten terecht met al hun vragen 

over regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, vervoer en financiën.  

Vanaf 1 november zal er in de stad ook gestart worden met een nieuw inloopspreekuur bij Stem in de 

Stad. Dit spreekuur zal gaan heten “Loket in de Stad” en is een samenwerking tussen Release, Stem 

in de Stad en Kontext. Op dit spreekuur kunnen met name de dak en thuislozen en OOGZ cliënten 

terecht met al hun vragen en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 11:00 uur tot 13:00 uur. 

Zowel het spreekuur als de briefadressen zijn bij Stem in de Stad: Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW te 

Haarlem. Voor vragen kunt u contact opnemen met Kontext, telefoonnummer; 023 – 5433200. 

 

Met vriendelijke groet, 

Release, Stem in de Stad, Kontext 

 



 
 

 
 
 
Beste relatie, 
 
Wegens het sluiten van stichting Release geven wij een overzicht van de spreekuren van Loket 
Haarlem waar de cliënt vanaf 1 november 2014 het beste terecht kan met zijn of haar vraag.  
 
Loket Haarlem is een organisatie die net als Release inloopspreekuren heeft waar u zonder afspraak 
terecht kunt. Het bezoeken van deze spreekuren is kosteloos en kan op verschillende locaties in 
Haarlem. Cliënten kunnen op onderstaande locaties terecht of contact met hen opnemen via 
info@lokethaarlem.nl of 023-5430990 (dagelijks van 09:00-12:30).    
 
 
 
Spreekuren Loket Haarlem 
 
1. Bomenbuurt – Wijkgebouw De Schakel 

Pijnboomstraat 17 
Ma en Wo 09:00 - 12:00  

 
2. Delftwijk – Wijkgebouw De Gijz 

Jan Gijzenkade 305B 
Ma t/m Wo 09:00 - 12:00 
 

3. Parkwijk – Reinaldahuis 
Leonard Springerlaan 1 
Di en Do 09:00 - 12:00 
 

4. Rozenprieel – Buurtcentrum de Tulp 
 Voortingplantsoen 56 
 Wo 13:30 – 15:30  
 
5. Schalkwijk – Hoofdlocatie 

Rivieraplein 4 
Ma t/m Vrij 09:00 - 12:00 
Di en Do 13:00 - 15:30 

 
6.  Slachthuisbuurt – Buurtcentrum Hamelink 
 Noormannenstraat 1 
 Wo 09:00-12:00 
 
7. Loket in de Stad - Centrum 
 Nieuwe Groenmarkt 22 
 Di t/m vrij 11:00 - 13:00 

 
 
 
 
 

Vriendelijke groet, 
 

Stichting  
 Release 
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