
Motie vreemd “Toereikend aanbod wijkcentra” 

  

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 mei 2019 

Constaterende dat 

• In het rapport Groeipotentie is geconcludeerd dat er voor wijkcentra wordt aanbevolen een 

actueel overzicht te maken en de capaciteit van die accommodaties voor groei 

• Naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 de ontwikkel strategieën van de 

ontwikkelzones door het college & raad worden besproken 

Overwegende dat 

• Wijkcentra een belangrijke plek zijn voor ontmoeting en activiteiten in wijken  

• Een toereikend aanbod van wijkcentra zorgt voor verbinding van Haarlemmers 

• Bij het opstellen van de ontwikkel strategieën invulling gegeven dient te worden aan de 

ruimte claims voor voorzieningen 

• Met behulp van een benchmark met andere gemeenten en aan de hand van kengetallen kan 

vervolgens ingeschat worden in welke mate de huidige wijken buurtcentra (en andere 

maatschappelijke voorzieningen) intensiever gebruik kunnen worden 

Roept het college op 

• Een actueel overzicht op te stellen aan beschikbare wijkcentra in Haarlem en te onderzoeken 

welk aanbod er dient te zijn na het toevoegen van 10.000 woningen tot en met 2025 

• Een benchmark uit te voeren waarbij het aanbod aan wijkcentra in Haarlem wordt 

vergeleken met andere gemeenten en opvolging te geven aan de uitkomsten 

• De kosten van de nulmeting en de benchmark te dekken uit de Reserve groei van de stad 

• In kaart te brengen op welke wijze en tegen welke kosten een toereikend aanbod aan 

wijkcentra  kan worden bereikt per 2025 waarbij een spreiding over de stad geborgd dient te 

zijn en de raad daarover te informeren 

• Bij het opstellen van de ontwikkel strategieën per ontwikkel zone aan te geven hoe en of  in 

de desbetreffende ontwikkelzone een wijkcentrum dient te worden toegevoegd 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M. Wiedemeijer    

PvdA Haarlem  

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2019/09-mei/17:00/19-40-uur-Programma-Groei-van-Haarlem-resultaten-studies-groeipotentie-MSn/2019146039-3-Bijlage-B-Rapport-Groeipotentie-1.pdf

