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Dames en heren, leden van de commissie ontwikkeling, 
 
 
Aangezien watertappunten in Haarlem bespreekbaar lijken te worden wil ik u op het volgende 
wijzen. 
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Helaas wordt die toekomst bedreigd door toenemend overgewicht onder diezelfde jeugd, een 
beroerde leefstijl, denk aan junkfood en liters frisdrank zijn hier mede verantwoordelijk voor. 
Overgewicht onder jongeren in Haarlem Oost is 18,8% ten opzichte van de rest van de stad waar 
dit 12,4% is. 
Deze gegevens komen van de GGD Kennemerland ,digitaal dossier JGZ 2012-2013. 
En nu kunnen we 2 dingen doen, ten eerste belerend het vingertje opsteken of met die jeugd in 
gesprek gaan. 
 
Tijdens een overleg met o.a.vertegenwoordigers van Dock, JOGG, Sport Support, de GGD, 
Repub,en de wijkraad Slachthuisbuurt was meteen al duidelijk dat met de jeugd in gesprek gaan 
de enige juiste optie was. 
Wij hebben er voor gekozen het drinken van water bespreekbaar te maken en omdat Repub de 
ontmoetingsplek voor deze doelgroep is kreeg Marion van de Vegt de schone taak om samen met 
de jongeren na te denken over een kekke drinkfles. 
De jongeren waren wild enthousiast en de meest futuristische flesjes passeerden de revue. 
Uiteindelijk is er gekozen voor een bestaand plastic model die na het legen opgerold kan worden. 
De tekst er op is: We go 4 H2O met daaronder Ik maak een gebaar !. 
 
Tijdens de Zomermarkt van 20 juni jl. in de Slachthuisbuurt vonden deze flesjes gretig aftrek, niet 
in de laatste plaats door de promotie van Koen van den Dop van Sport Support in zijn blauwe 
Druppiepak. 
Ook kon men aangeven waar men het zo noodzakelijke tappunt gerealiseerd zou willen hebben en 
2 plekken hadden duidelijk de voorkeur t.w. bij Repub in de Kruistochtstraat en bij de pannekooi in 
het Oosterpark. 
 
Overigens zijn er nog veel meer partners in de wijk bezig om het drinken van water te promoten. 
Kinderdagverblijf en naschoolse opvang Hannie Schaft promoten ook het water drinken. 

Één drinkmoment is vervangen door het drinken van water en bij peuterspeelzaal de Boefjes is 

zelfs wethouder Jack v.d. Hoek langs geweest om het belang van water drinken te ondersteunen. 
Maar ook ouders en kinderen die langskomen bij het consultatiebureau, schoolverpleegkundige, 
de huisarts, Dietistenpraktijk Helen Velthuizen of Fysiotherapie Teding van Berkhout krijgen een 
waterflesje mee en de boodschap om vooral veel water te drinken. 
Tenslotte doet ook basisschool De Talenten enthousiast mee. 
 
U ziet, het leeft in de Slachthuisbuurt en het kan bijna niet anders dat het ook voor u duidelijk is dat 
het tappunt er moet komen. 
Dames en heren ik hoop dat ik u er van heb kunnen overtuigen dat dit een investering is die zich 
zelf terug betaald en dat u positief beslist. 
 
Waarvoor alvast onze dank, 
 
Joop Teunisse. 
voorzitter wijkraad Slachthuisbuurt. 


