
 

            
 

 

 

 

 

Motie Red Wereldmuziekschool in Winkelcentrum Schalkwijk 
  
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 8 juli 2021, in 
bespreking over de Kadernota 2022: 
  
constaterende dat:  

 het voortbestaan van de Wereldmuziekschool in Schalkwijk in gevaar is, vanwege 
sloop en nieuwbouw van het winkelcentrum; 

 deze muziekschool al twee keer verhuisd is en ternauwernood is gered;  
 dat de Wereldmuziekschool een vervangende ruimte heeft gevonden in datzelfde 

winkelcentrum (in de voormalige Leemans Schoenenzaak (t.o. Hema, centraal in 
winkelcentrum ;  

 dat deze locatie een huur vraagt die 25.000 euro hoger is dan de huidige huur van 
25.000 euro; 

 dat de verhuurder daar welwillend tegenover staat en voor de duur van vijf jaar 
derhale een kale huur van 50 mille per jaar vraagt. De helft van de school zelf 
opbrengen; 

 dat de Wereldmuziekschool de huidige huur zelf opbrengt en tot dusverre haar eigen 
broek heeft opgehouden;                                                                                                  

overwegende dat:  
 de Wereldmuziekschool een goede bijdrage levert aan de sociale samenhang in 

de Schalkwijk; 
 dat het collegeakkoord onderstreept dat cultuur in Schalkwijk 'onze speciale 

aandacht' vraagt; 
 dat deze muziekschool al twee keer is verhuisd en ternauwernood is gered; 
 de Wereldmuziekschool een bijdrage levert aan het vermogen tot samenwerking, dat 

is immers het wezen van samen muziek maken;  



 dat Schalkwijk onevenredig hard is getroffen door de gevolgen van de Coronacrisis en 
een groot deel van de culturele voorzieningen die voor de pandemie (grotendeels) 
zelfvoorzienend zijn geweest daar niet voldoende werden gecompenseerd; 

 dit in de genoemde relatie met de sociale samenhang, uiteindelijk kosten op andere 
terreinen (handhaving, uitkeringen, zorgvraag) voorkomt; 

 dit in relatie met de sociale samenhang,uiteindelijk kosten op andere terreinen 
(handhaving, uitkeringen, zorgvraag) voorkomt, 

 
verzoekt het college: 

 Om de Wereldmuziekschool (incidenteel) financieel in staat te stellen het beoogde 
pand in het winkelcentrum Schalkwijk te betrekken door de hogere huur te 
compenseren; zo mogelijk uit het Corona Herstelfonds; 

 Op de kortst mogelijke termijn, maar uiterlijk tijdens de begrotingsbehandeling 2022-
2026 de overige benodigde financiële ruimte te vinden om de Wereldmuziekschool 
structureel te blijven steunen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
PvdA - John Oomkes 
GroenLinks Haarlem - Peter van den Doel 
Actiepartij - Gert Jan Hulster 
SP - Ane Feite Bloem 

 


