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Geachte mevrouw Ooms,

Op 30 september 2018 heeft u een brief gestuurd aan de gemeenteraad van Haarlem. In uw brief 
geeft u aan dat er in uw wijk een grote behoefte is aan een wijkgebouw, deze behoefte wordt 
ondersteund doorgegevens uit de wijkmonitor. In Molenwijk is, in tegenstelling tot de andere wijken 
in Schalkwijk, geen wijkgebouw aanwezig.

In uw brief noemt u een aantal mogelijke activiteiten en partners die een plek zouden kunnen krijgen 
in het wijkgebouw. U geeft daarin aan zelf al een aantal gesprekken te hebben gevoerd maar dat dit 
nog niet geleid heeft tot het gewenste resultaat. U vraagt daarom aan de gemeente om samen de 
mogelijkheden van een wijkgebouw in Molenwijk te onderzoeken en eventueel hieraan ook een 
financiële bijdrage te willen leveren.

Wij herkennen het door u geschetste belang van ontmoeting om eenzaamheid te voorkomen en 
tegen te gaan. Het faciliteren van ontmoeting en het tegengaan van eenzaamheid is voor ons en vele 
maatschappelijke organisaties die invulling geven aan de sociale basis in Haarlem een belangrijk 
speerpunt. Zij bundelen hun krachten in de coalitie Haarlem Ontmoet. Het doel van de coalitie is om 
eenzaamheid te voorkomen en terug te dringen. Gezien uw betrokkenheid bij dit thema is het goed 
om te verkennen op welke wijze samenwerking mogelijk is. Ontmoeten is tevens één van de zes 
leefgebieden waarop de gemeenten voor de periode 2020-2023 een subsidieuitvraag doet. 
Organisaties die (bestaand) aanbod hebben op dit thema worden gevraagd om gezamenlijk een 
aanvraag te formuleren. Hiermee willen wij bereiken dat de samenwerking wordt versterkt waardoor 
de inwoners van Haarlem nog beter bereikt worden.

Naar aanleiding van uw brief is in samenwerking met u door de gemeente op 10 januari een brede 
bijeenkomst georganiseerd waarbij een groot aantal organisaties aanwezig was om met elkaar te 
verkennen of de behoefte aan een wijkgebouw in Molenwijk breed draagvlak kent en welke 
mogelijkheden partijen met elkaar zagen om hieraan invulling te geven. De opbrengst van de 
bijeenkomst was dat er breed draagvlak is en dat de invulling met name gezocht moet worden in
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bestaande voorzieningen. We hebben het zeer gewaardeerd dat u ons daags na de bijeenkomst hebt 
laten weten hoe blij u was met de opbrengst van deze constructieve bijeenkomst. Met u constateren 
we dat er veel bereidheid is om de diverse geopperde concrete mogelijkheden verder op 
haalbaarheid te onderzoeken.

Afgesproken is dat u de opbrengsten van 10 januari bespreekt in de wijkraad. De gemeente doet 
graag samen met u onderzoek naar de haalbaarheid van de mogelijkheden die op 10 januari 
benoemd zijn.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,
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