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Geachte raadsleden van Haarlem, 

 Zonder uw steun ziet de Wereldmuziekschool zich gedwongen haar deuren te 
sluiten. Wij raken onze huidige plek kwijt door herinrichting van winkelcentrum 
Schalkwijk. De huur van de mogelijke nieuwe locatie kunnen we niet betalen. 

Op 10 april 2010 heeft Bernt Schneiders de Wereldmuziekschool geopend in 
Belcanto, het oude belastingkantoor in Schalkwijk. Nu, ruim 11 jaar later, zijn we 
uitgegroeid tot een florerende muziekschool met de hoofdvestiging in Centrum 
Schalkwijk (in de voormalige Rabobank). Wekelijks komen hier 400 leerlingen hun les 
volgen. Daarnaast bereiken we via onze partners bijna 1000 mensen per week. 
Muziek voor alle doelgroepen: voor de jongsten vanaf een half jaar, voor ouderen, 
voor mensen met dementie en voor mensen met meervoudige beperkingen. Ook 
mensen die het Nederlands niet machtig zijn, niet kunnen lezen of geen computer 
hebben, weten deze laagdrempelige plek te vinden en krijgen altijd antwoord. 
De Wereldmuziekschool werkt samen met vele partners in de wijk, op gebied van 
cultuur, zorg, onderwijs, recreatie, religie en maatschappelijk werk. Daaronder zijn 
20 ouderencentra, 11 scholen en 20 kinderdagverblijven. 
Ons nieuwste project is theaterproject Kenau, in samenwerking met de 
Philharmonie, waarbij 12 theaterweken worden georganiseerd voor schoolkinderen 
uit Schalkwijk. De Wereldmuziekschool draagt daarmee als maatschappelijk culturele 
organisatie bij aan een levendig Centrum Schalkwijk. En dat doen wij zonder 
structurele subsidie van de overheid. 

Binnenkort moeten we onze locatie verlaten in verband met de herontwikkeling van 
het winkelcentrum. Op dit moment is er geen andere tijdelijke locatie beschikbaar 
waar we terecht kunnen en tegen een ‘antikraakprijs’ een ruimte kunnen huren. We 
zijn aangewezen op het beschikbare (commerciële) winkelbestand. Het pand waar de 
schoenenzaak Leemans gevestigd was, tegenover de Hema, in Centrum Schalkwijk, 
biedt alles wat we nodig hebben om de muziekschool voort te zetten. Een prachtige 
publieksruimte op de begane grond en een bovenverdieping die uitermate geschikt is 
voor het maken van lesruimten. Maar de huur is daar een stuk hoger dan we nu 
betalen. Met deze huur hebben we een gat van €25.000 per jaar in onze begroting 
en dreigt de Wereldmuziekschool genoodzaakt te zijn om te stoppen.  
Onze leerlingen waren juist nu, na de coronaperiode, zo blij weer samen muziek te 
kunnen maken. We willen een toekomstbestendige locatie om ons werk te kunnen 
voortzetten. 

De gemeente heeft in haar coalitieakkoord ‘Samen Doen’ aangegeven om met name 
Schalkwijk sociaal en cultureel te willen versterken. Als de Wereldmuziekschool moet 
stoppen wordt er juist een bestaande goed lopende voorziening afgebroken. Wij 
hadden tot dusverre de indruk dat de gemeente ons gunstig gezind was en wilde 
helpen met een nieuwe locatie. Maar nu geeft de wethouder aan niet te willen 
bijdragen. 

Wij vragen de raad om de Wereldmuziekschool te helpen om een muzikaal 
verbindende factor te blijven voor de inwoners van Schalkwijk. 



 Namens alle leerlingen, ouders, docenten, bestuur en directie, 

Hein Pijnenburg 

 

  

Er is een petitie gestart die inmiddels door meer dan 1000 mensen is ondertekend! 

  

 

  

Samenwerkingspartners van de Wereldmuziekschool 

Culturele partners 
HASBO, Zangstudio Haarlem, Haarlemse Saxofoonschool, Hart-Haarlem, Vereniging 
Muziekschool Hart, diverse Turkse Verenigingen, bands 
SCAS, Jeugdfonds Sport en Cultuur, dansschool 2Dance, Tango dansschool Lotte 
Baines, Koorbiënnale, Philharmonie/Stadsschouwburg, Teijlers Museum, Schalkwijk 
aan Zee, concerten in Centrum Schalkwijk, jaarlijks workshopaanbod, cultuurproject 
Waddenschool in Muziek 

Partners in het sociaal domein 
Dock, Haarlem Effect, TTT, Woord en Daad, Praise Valley Tempel, Wij Heemstede, 
Buuv, Bibliotheek, Muziekles voor meervoudig beperkte kinderen 

Zorginstellingen 
Kennemerhart, Zorgbalans, Reinaldahuis, Odensehuis, ProSenectute, Philadephia, 
Kinderopvangorganisaties (32 locaties) 

Scholen 
Waddenschool, Mgr. Huijbersschool, Wijde Wereld, De Meer, De Erasmus, De 
Dolfijn, Bavo Revius, Van Gilse school, De Schelp, Icarus, Kinderuniversiteit, School in 
de Wijk Meerwijk, School in de Wijk Haarlem Noord, Mêêr Muziek in de Klas 
(Mâxima). 

  

  

 

     

 



  

 

  

 

 

   

 

  

 

 
 


