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Datum: 25-2-2021 

 

Betreft: sluiting Hotel Pitstop 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Met deze brief wil ik u informeren over het voornemen tot sluiting van Roads Hotel Pitstop aan de 

Wilhelminastraat in Haarlem vanaf 1 juli 2021. Hotel Pitstop bestaat sinds 2003 en biedt arbeidsmatige 

dagbesteding en re-integratie voor cliënten uit de ggz. Het hotel werd van oorsprong gerund door mensen 

met een psychische kwetsbaarheid en richtte zich op gasten die even op adem willen komen.  Dat verschoof 

in de loop van de jaren naar een verblijfslocatie voor maatschappelijke opvang met als uniek kenmerk dat het 

nog steeds door psychisch kwetsbare mensen werd gerund met professionele begeleiding. Hotel Pitstop is 

onderdeel van Roads. 

Reden sluiting 

Het pand is in eigendom van verhuurder Ymere en wordt door Ymere verkocht. Door de verkoop van het 

pand waar Hotel Pitstop is gevestigd en omdat er geen financiële ruimte is voor een alternatieve locatie, 

vervalt het verblijf in Hotel Pitstop en daarmee ook de dagbesteding voor onze deelnemers en inloop vanuit 

de stad.  Het voornemen om Hotel Pitstop te beëindigen is tot stand gekomen in goed overleg tussen de 

gemeente Haarlem en de organisatie Roads.  

Roads bewaakt de kwaliteit van de zorg waarbij trajectcoaches en medewerkers zich samen inzetten om de 

deelnemers die dagbesteding hebben bij het hotel een zo goed mogelijk perspectief te bieden na beëindiging. 

De cliënten die verblijven, worden, in overleg met de gemeente, op een alternatieve locatie geplaatst. De 

medewerkers, deelnemers, ondernemingsraad en cliëntenraad van Roads zijn nauw betrokken bij het maken 

van vervolgplannen voor de groepen deelnemers en cliënten die actief zijn bij Hotel Pitstop. 

 

Doorlopen procedure 

Als gevolg van de verkoop door Ymere van het pand aan de Wilhelminastraat ziet Roads zich genoodzaakt 

een besluit te nemen over de toekomst van het Hotel Pitstop. Diverse scenario’s voor Pitstop zijn onderzocht. 

Het onderdeel Pitstop is sinds meerdere jaren niet rendabel gebleken. Er is onderzocht of er alternatieve 

panden beschikbaar waren om uit te breiden en er is bekeken of samenwerking met andere gemeentes 

perspectief kon bieden. Daarnaast is zeer nauwkeurig naar de bedrijfsvoering gekeken en alle efficiënte en 

kostendrukkende maatregelen zijn genomen.  

Gemeenteraad Haarlem      
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De gemeente gaat de komende jaren de visie en invulling van verblijf opnieuw vormgeven. Roads heeft en 

krijgt daarom op korte termijn geen uitzicht op een structurele opdracht van de gemeente voor het 

aanbieden van verblijf in Haarlem. Het ontbreken van een structurele opdracht in combinatie met de verkoop 

maakt dat het perspectief op een nieuw plan in een nieuw pand geen draagkracht heeft.  

 

Toekomst cliënten 

Roads zet zich in om alle cliënten van Hotel Pitstop een goed toekomstperspectief te bieden op het moment 

dat de sluiting effectief is. De trajectcoaches en medewerkers dagbesteding zijn in overleg met de cliënten 

om hen elders in Haarlem een passende plek te bieden. Wij werken hierin nauw samen met onze 

partnerorganisaties en bekijken ook de mogelijkheden bij de andere Roads locaties in Haarlem. 

 

Ondanks de voorgenomen sluiting van Hotel Pitstop biedt Roads in Haarlem veel andere bijzondere en unieke 

plekken als het als het gaat om (arbeidsmatige) dagbesteding.  Denk hierbij aan de sociale firma's zoals het 

Appeltaart Imperium en Print en Pixels en Roads Ateliers. Daarnaast heeft Roads diverse activiteiten in 

buurtcentra en sportcentra.  Wij zijn er dan ook van overtuigd dat na een periode van overgang en afscheid 

van een uniek en bijzonder project, er voldoende plek en ruimte in de stad is voor de deelnemers die actief 

zijn bij Pitstop. Nu en in de toekomst zet Roads zich in om inwoners met een psychische kwetsbaarheid 

binnen de gemeente Haarlem perspectief en kansen te bieden. Iedereen verdient het om mee te doen in de 

maatschappij. 

 

Met vriendelijke groet, 

Elke Woltersom 

Directeur Roads 
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