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Geachte buurtbewoner, 

Zoals u hebt gemerkt wordt het gebouw aan de Gedempte Oude Gracht 138, waar 
tot voor kort de afdeling Handhaving van de gemeente was gehuisvest, opgeknapt. 
Deze verbouwing wordt uitgevoerd omdat het in februari 2015 in gebruik wordt 
genomen door het stedelijk jongerencentrum Flinty's, onderdeel van 
welzijnsorganisatie Haarlem Effect. 

Op 18 april 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat Gedempte Oude Gracht 138 
de nieuwe plek voor Flinty's wordt. 

De gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat jongeren van 12-18 jaar 
mogelijkheden krijgen om in hun vrije tijd activiteiten te ondernemen en elkaar te 
ontmoeten. Flinty's bestaat al meer dan tien jaar, waarvan de langste tijd op het 
Prinsen Bolwerk. 

Naar verwachting start het jongerencentrum in februari 2015 z'n activiteiten. 

De huidige werkzaamheden in en om het gebouw zijn er op gericht om het pand van 
binnen en van buiten op te knappen en geschikt te maken voor gebruik voor deze 
doelgroep. 
Ook wordt er gekeken naar welke maatregelen genomen moeten worden in de 
openbare ruimte om ervoor te zorgen dat het stedelijk jongerencentrum Flinty's als 
goede buur in uw woonomgeving kan functioneren. Hierover is overleg gaande met 
de wijkraden uit uw buurt. 

Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid, nodigt Haarlem Effect u, samen met ons 
uit voor een kennismaking in het nieuwe gebouw. U wordt hierover in januari 
geïnformeerd. U kunt alvast op de website van het stedelijk jongerencentrum 
Flinty's zien wat het huidige aanbod is van activiteiten en een impressie krijgen van 
foto's, zie: www.flintys.nl. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Brinkmannpassage, Haarlem 
www.haarlem.nl 



Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Afdeling JOS/Jeugd, Onderwijs en 
Sport van de Gemeente Haarlem, dhr. Fred Arends (voor gegevens zie briefhoofd). 

Voor vragen aan het adres van Flinty's / Haarlem Effect kunt u zich richten tot 
Tobias Ooijevaar of Lodewijk de Ruiter, contactgegevens: 

Tobias Ooijevaar: tooiievaar@haarlemeffect.nl, tel. 06-19474332 
Lodewijk de Ruiter: lderuiter@haarlemeffect.nl tel. 06-48431002 

Met vriendelijke groet, 

Namens, } 
gemeente Haarlem 

âan 
ïoofd afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport 


