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De coronacrisis heeft veel impact op het welzijn van jeugd en jongeren. Vanuit de
gemeente worden diverse preventieve maatregelen genomen om de toename van
problemen zo goed mogelijk op te vangen en escalatie te voorkomen. De
afgelopen maanden zijn daarom extra activiteiten georganiseerd voor jongeren.
De gemeente coördineert de inzet van onze partners in de stad. Inmiddels zijn alle
geplande projecten gerealiseerd. Deze brief geeft een overzicht van alle projecten
die nog lopen en gefinancierd zijn door het extra corona budget voor jeugd.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie
samenleving. In de twee eerdere raadsinformatiebrieven is de commissie
geïnformeerd over alle initiatieven en in deze laatste informatienota wordt
ingegaan op de afronding van de nog lopende projecten.
Behoort bij onderwerp
Jongeren in Coronatijd (23 maart 2021) raadsinformatiebrief 2021/169956
Corona jeugdfonds (6 juli 2021) raadsinformatiebrief 2021/270788
1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.

Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 30 november 2021
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1. Inleiding
Het afgelopen jaar is het corona budget vanuit het Rijk voor de jeugd besteed aan activiteiten en
projecten tijdens de pandemie als preventieve maatregel om toenemende problematiek te
voorkomen. Deze nota informeert u per over de laatste activiteiten en initiatieven die georganiseerd
zijn.

2. Kernboodschap
A. Jongeren en Sport
 Nieuwe Cruyff/Krajicek court in Schalkwijk:
In Schalkwijk zijn niet veel goede speel/sportvoorzieningen, terwijl veel kinderen en jongeren in
Schalkwijk aangeven dat zij heel graag een Cruyff/Krajicek-court zouden willen zoals in Oost. Door de
coronamaatregelen hebben kinderen en jongeren meer thuisgezeten en minder kunnen sporten. Het
belang van goede sportvoorzieningen in de openbare ruimte is daardoor nog groter geworden. Met
het budget uit onder andere het leefbaarheidsfonds, duurzaam doen en uit de extra coronamiddelen
voor jeugd wordt een nieuwe Cruyff/Krajicek court in Schalkwijk gerealiseerd. De sportvelden komen
naast de Spaarnehal en het Roosje Vospad. Momenteel wordt er in overleg met de buurt een plan
ontwikkeld.
 Sport Support
In de vakanties zijn extra activiteiten verzorgd voor de jeugd. Het sportseizoen is ook voor de jeugd
weer volop gestart vanaf september. Iedereen kan weer als vanouds sporten en deelnemen aan
clubactiviteiten. Sport Support heeft de hele maand september laagdrempelige activiteiten
gepromoot onder de noemer ‘Hoera, we mogen weer!’ waar de jeugd gratis kon deelnemen aan
kennismakingsactiviteiten van sportaanbieders met daarna de mogelijkheid om lid te worden. Er
deden ongeveer 40 sportaanbieders mee met hun aanbod in de campagne. In o.a. Schalkwijk hebben
de kinderen op alle scholen (+/-2500) de ‘strippenkaart’ ontvangen waarmee kinderen aan het gratis
aanbod kunnen deelnemen. Het doel van de campagne was om kinderen kennis te laten maken met
sport én de sportverenigingen te helpen.
 Speeltuin Bijvoetstraat
De speelplaats bij de Fight Club in Haarlem Oost is afgekeurd door Spaarnelanden en aan vervanging
toe. De corona middelen zijn gebruikt om een nieuwe speelplaats te realiseren. In samenspraak met
de buurtbewoners en kinderen is een nieuw ontwerp vastgesteld en begin 2022 wordt de nieuwe
speelplaats opgeleverd.
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B. Jongeren en jongerenwerk
 PerMens en STAD – extra jongerenwerk & initiatieven budget
PerMens en STAD zijn gestart met het inzetten van extra veldwerk tot eind dit jaar om de jongeren
die problemen hebben te helpen en/of toe te geleiden naar de juiste hulpinstanties. De
jongerenwerkers zijn veel op straat en op ‘vindplaatsen’ waar deze jongeren komen. Ze hebben
inmiddels met meer jongeren contact kunnen leggen. Exacte cijfers komen eind van het jaar terug in
de jaarrapportages. Stichting STAD heeft daarnaast een jongeren-initiatievenfonds opgezet, waar alle
jongeren met een idee voor culturele of sociale activiteiten/projecten een aanvraag kunnen doen. De
jongeren krijgen daarbij begeleiding van STAD om de plannen te realiseren. Er wordt nu gekeken hoe
alle jongeren zoveel mogelijk invloed kunnen hebben op de besteding van het budget voordat het
van start gaat.
 Stichting Hattrick- Young Leaders Light
Young Leaders projecten zijn een vorm van maatschappelijke diensttijd voor jongeren waarin zij zich
onder andere focussen op talentontwikkeling. Afgelopen zomer hebben 70 jongeren tussen de 12 en
23 jaar in de Young Leaders Light van Stichting Hattrick ontdekt waar zij goed in zijn en wat hun
valkuilen zijn. Deze jongeren hebben vervolgens zelf een sociale/culturele/sportieve activiteit
bedacht die ze graag willen uitvoeren, waarvan zij denken dat die meerwaarde heeft voor hun buurt.
Bijvoorbeeld het organiseren van een voetbaltoernooi in de buurt.
 Haarlems Cultuur Netwerk/De Stookkamer – HRLM Unlocked
HLRM Unlocked is een evenement dat plaats vond in oktober. Er werden uiteenlopende workshops
georganiseerd voor de Haarlemse jeugd tussen 12 en 19 jaar met plek voor 150 jongeren. Onder
andere graffiti, houtbewerkingen en vloggen. De organisaties hebben het jongerenwerk bij de
agenda betrokken om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de jeugd. Eind van het jaar wordt een
tentoonstelling gegeven met de kunstwerken van de kinderen.
 Stichting Talent and Dreams bokszakken
De jongeren van stichting STAD zijn met het idee gekomen om in elke wijk in Haarlem een bokszak op
te hangen naar het idee van Boogieland uit Amsterdam. Deze bokszakken zijn door iedereen te
gebruiken maar vooral gericht op jongeren tussen de 16 en 28 jaar. Na een korte pilot in het
Burgemeester Reinaldapark met een geleende bokszak bleek er veel animo voor het project. Om
deze reden zijn er twee bokszakken geplaatst in het Reinaldapark en het Schoterbos. Na vandalisme
is er een minder kwetsbare oplossing opgehangen. Beiden bokszakken worden veel gebruikt door
jong en oud.
 Sport container Molenplas:
Vanuit jongeren bij stichting Hattrick is het idee gekomen om een sportcontainer neer te zetten bij
de Molenplas. In deze container worden sport attributen opgeslagen die buiten gebruikt kunnen
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worden door iedereen. Na overleg met de wijkraad wordt nu ook gekeken naar de optie om deze
container mee te nemen in de plannen van het nieuwe Cruyff-Krajicek court in Schalkwijk.

 Bike-event Haarlem Effect/Jong Haarlem:
Haarlem-Effect heeft met jongeren die de lifestyle/sport ‘Bikelife’ beoefenen een bike-event opgezet.
Afgelopen zomer is er een clinic georganiseerd bij de speeltuin Ramplaankwartier. Kinderen vanaf 12
jaar konden zich hiervoor aanmelden en kregen de clinic van een bekende Bikelife expert.
C. Jongeren en onderwijs
 Summerschool/Summer’21 & Kinderuniversiteit /Weekendacademie
Afgelopen zomer is er een extra groot zomerprogramma opgezet in de wijken Schalkwijk en Haarlem
Oost. Summer’21 heeft zich vooral gericht op sport, cultuur en educatie en de Zomerschool was
toegankelijk voor kinderen met een leerachterstand. Zomerschool heeft 120 leerlingen bereikt van
20 verschillende scholen. Via Summer’21 zijn daarnaast veel kinderen bereikt die eerder niet goed in
beeld waren. Samen hebben zij de wijk ontdekt en veel kinderen blijven ook nu na de zomer nog
terugkomen. Over het programma is een mini documentaire gemaakt.
 Project Boosters
Na een succesvolle pilot van ‘Boosters’, waarin 6 verschillende workshops worden gegeven op het
gebied van sport & cultuur, is besloten het project op nog 14 andere basisscholen te laten draaien.
Inmiddels heeft Boosters op 7 van deze scholen al plaats gevonden en zullen de andere 7 volgen in
het najaar. Scholen en andere partners (SportSupport, Triple Threat, Wereldmuziekschool,
Jeugdfonds Sport en Cultuur) geven aan dat de kinderen (weer) echt plezier ervaren en op een
andere manier met elkaar omgaan en de samenwerking van toegevoegde waarde vinden op het al
bestaande aanbod. Na elke editie wordt er met de partners geëvalueerd en is er een kinderraad
betrokken. Elke ouder van de deelnemende school wordt actief geïnformeerd over de mogelijkheden
van dit project en er is extra aandacht voor doorstroom ná de activiteitenreeks op scholen.
D. Jongeren en mentaal welbevinden
 Jongerenraad & Wijs en Weerbaar:
De jongerenraad van het afgelopen jaar heeft een presentatie gegeven over hun plannen aan de
wethouder en een aantal raadsleden. Deze plannen waren toegespitst op armoede en mentale
weerbaarheid onder jongeren. Vanuit de coronamiddelen was er een budget beschikbaar gesteld
voor het uitvoeren van deze plannen. Op aanraden van de jongeren is besloten om dit geld te
investeren in mentale weerbaarheidsbegeleiding van jongeren op scholen door het programma van
Wijs en Weerbaar. De samenwerking Wijs en Weerbaar is een bestaand programma waar Stichting
Kikid, GGD Kennemerland, Brijder en L&F Advies samenwerken aan het vergroten van de
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weerbaarheid van jongeren. Het programma is uitgebreid op specifieke onderdelen en heeft door de
extra middelen de mogelijkheid gehad om aanwezig te zijn op meer middelbare scholen in Haarlem.
Het bereik en de zichtbaarheid is groter geworden.
3. Consequenties
Met deze corona middelen vanuit het Rijk heeft de gemeente samen met haar partners projecten
kunnen organiseren die de connectie met jongeren het afgelopen jaar heeft versterkt. Het is hierdoor
mogelijk geweest om jongeren die het zwaar hebben te ondersteunen en nieuwe doelgroepen te
betrekken bij het jeugd en jongerenwerk. We hebben goed oog voor de behoefte van jongeren en
daarmee de onvrede onder de doelgroep verkleind.
4. Vervolg
In de twee eerdere raadsinformatiebrieven is de commissie geïnformeerd over alle initiatieven en in
deze laatste informatienota is ingegaan op de afronding van de nog lopende projecten. Hiermee zijn
de corona middelen voor de jeugd volledig besteed en was dit de laatste informatienota met
betrekking tot deze middelen.
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