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Sportwethouder Merijn Snoek
(CDA), die al veel langer van de pro-
blemen op de hoogte is, had dat eer-
der aan de gemeenteraad moeten
melden. Snoek betuigde donder-
dagavond in de commissie Samenle-
ving uitgebreid spijt en zei ’te balen
van de situatie’.

Hij heeft verzuimd de raad te mel-
den dat er knelpunten waren in de
hal. Er moeten ook brandwerende
maatregelen worden getroffen.

Ook heeft hij de sportverenigin-
gen moeten teleurstellen. De sport-
verenigingen hadden de hoop dat
de luchtverversingsinstallatie al
veel eerder zou worden vernieuwd.

Sportverenigingen, zoals de turn-
verenigingen Bato, HLC en ook
sportbalbeheerder SRO en de CIOS-
opleiding klagen al jaren over be-
dompte lucht in de hal. Ook is er
schimmelvorming in de douches.

Met die informatie is niets gedaan
op het stadhuis. ,,Het is blijven lig-
gen’’, erkende wethouder Snoek.
,,Dat ligt niet aan sportbalbeheerder
SRO maar aan mezelf.’’ Met de SRO
is er geregeld overleg over het on-
derhoud van de sportaccommoda-
ties.

Raadslid Meryem Cimen van D66
en John Oomkes van de PvdA toon-
den zich uitermate kritisch over de
gang van zaken. Pas deze zomer la-
zen de raadsleden dat er voor 7,5 ton

in de sporthal moet worden geïnves-
teerd. Cimen: ,,Welke andere in-
schattingsfouten kunnen we nog
verwachten? De wethouder spreekt
van bedompte lucht. Dat is een eufe-
misme. Er is sprake soms sprake van
ademhalingsproblemen bij de spor-
ters.’’ De onverwachte tegenvaller

van 7,5 ton zit haar eveneens hoog.
,,Het lijkt ons allemaal te overko-
men. Heeft deze wethouder wel de
controle?’’

Pvda’er Oomkes had het over ’slik-
ken of stikken’ voor de raad die ge-
dwongen is met het noodkrediet in
te stemmen. ,,Er is weinig reflectie
van het college. Waarom is deze te-
genvaller niet eerder gemeld aan de
gemeenteraad?’’ En: ,,Zitten er nog
meer van deze verrassingen aan te
komen?’’ Zijn kritiek dat de raad ten
onrechte niet is geïnformeerd werd
gedeeld door zijn collega-raadsle-
den.

Wethouder Snoek betuigde an-
dermaal zijn spijt. Ook merkte hij
op dat de hal nooit is afgekeurd door
de brandweer. De nieuwe luchtbe-
handelingsinstallatie wordt rond de
kerstdagen geïnstalleerd. Er wor-
den nu reeds voorbereidende werk-
zaamheden uitgevoerd.

Raadsleden fileren Snoek na vervelende verrassing Kennemer Sportcenter

Excuus om ongezonde lucht
Arthur de Mijttenaere

Haarlem " De verrassing dat het
Kennemer Sportcenter een nieu-
we luchtverversingsinstallatie
moet krijgen, is de raadsleden
koud op het dak gevallen. Het
herstelwerk kost 7,5 ton en het is
nog onduidelijk uit welk ge-
meentelijk potje het geld moet
komen.

!
Aankondiging
Kunstgras

Op woensdag 18 september is
in de Pletterij een breed debat
over kunstgras. Centraal staat
de vraag welke invulling
(bijvoorbeeld rubbergranulaat
of kurk) moet worden gebruikt
bij nieuwe Haarlemse
kunstgrasvelden.

!

Het plein vormt een belangrijk
vervoersknooppunt. Het ver-
keersonderzoekbureau Gou-
dappelCoffeng heeft de pro-
blemen en de belangrijkste uit-
dagingen voor het nieuwe sta-
tionsgebied op papier gezet en
presenteert de uitkomsten op
de inloopavond. De presenta-
ties zijn om 18.00 en 19.30 uur
in Vooges Centraal, Kennemer-
plein 6, in de zaal op de eerste
verdieping.

Inloopavond
over toekomst
stationsgebied
Henk Geist

Haarlem " Het Stationsplein
gaat weer op de schop. Zowel
het plein als de bebouwing er
omheen worden de komende
jaren aangepakt. De gemeente
werkt aan een visie en houdt
daarom op dinsdag 10 septem-
ber een inloopavond.

Vier jongeren mogen zich nu keu-
kenassistent noemen, drie jongeren
behaalden het certificaat bedien-
singsassistent. Zij leerden de fijne
kneepjes van het vak bij lunchroom
Smaak aan de Oudeweg, dat onder-
deel is van het Lotus College. Prak-
tijkbegeleiders stoomden hen daar
klaar voor het examen.

Hoewel het oorspronkelijk de be-
doeling was om de jongeren met een
diploma direct te laten doorstromen
naar betaald werk in de horeca, blij-
ven ze toch nog even onder de vleu-
gels van het Lotus College. Zo gaat
een deel eerst stage lopen bij een ho-
recabedrijf. Het Lotus College houdt
daarbij de vinger aan de pols. Enkele
andere jongeren, zoals Maaike van
der Veen (zie kader) blijven voorlo-
pig bij Smaak om zich verder be-
kwamen in het horecavak.

Druk
Volgens Jolijn van Beukering, op-
richter van het Lotus College is het
belangrijk om de overstap van de
vertrouwde omgeving van restau-
rant Smaak naar betaald werk gelei-
delijk te laten verlopen. ,,Vaktech-

nisch is het geen punt als de geslaag-
den meteen zouden gaan werken
onder een baas. Maar de druk op de
schouders zou dan wel eens te groot
kunnen worden. Daarom denk ik
dat een tussenfase wel fijn is.’’

Binnenkort begint weer een nieu-
we lichting pupillen bij Smaak. De
begeleiding van deze jongeren gaat
er volgens Van Beukering in het ver-
volg iets anders uitzien. ,,Vanwege
het niveauverschil tussen de jonge-
ren gaan we meer begeleiding op

maat geven. We gebruiken aange-
past lesmateriaal omdat een deel
van het materiaal van de Stichting

Vakbekwaamheid Horeca (SVH) niet
helemaal aansloot bij onze doel-
groep.’’

Van Beukering kijkt met een te-
vreden gevoel terug op de eerste an-
derhalf jaar van het Lotus College en
lunchroom Smaak. Veel werkne-
mers van de bedrijven in de omge-
ving weten het restaurant, dat zowel
lunches ter plekke serveert als be-
zorgt, te vinden. ,,Mensen die bij
ons zijn geweest, komen terug om-
dat het eten gewoon goed is. ’’

Horecaschool levert eerste geslaagden af

Haarlem " Het Lotus College, de in
2018 opgerichte Haarlemse horeaca-
school voor jongeren met een ver-
standelijke beperking, heeft deze
zomer zijn eerste mijlpaal bereikt.
Zeven jongeren behaalden hun lan-
delijk erkende SVH-horecadiploma.
Hoewel de horeca schreeuwt om
personeel, gaan de geslaagden niet
onmiddellijk de arbeidsmarkt op.

In de keuken van lunchroom Smaak wordt hard gewerkt. FOTO’S UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

’Jongeren rustig
voorbereiden op
de arbeidsmarkt’

Judy Nihof
j.nihof@hollandmediacombinatie.nl

,,Het liefst wil ik in een hotel
werken. Dat is mijn droom’’,
zegt Maaike van der Veen (27)
uit Beverwijk. ,,Sowieso wil ik
niet bij McDonald’s werken of
in een patatzaak.’’ Maaike be-
haalde onlangs het certificaat
bedieningsassistent. Alle exa-
menonderdelen, zoals tafels
dekken, eten uitserveren en
glazen oppoetsen, gingen haar
goed af. Dat had ze niet ver-
wacht. ,,Ik ben onzeker. Ik
denk altijd: ik haal het toch
niet.’’ Maaike blijft het komen-
de jaar bij Smaak want ze wil
ook het diploma keukenassis-
tent halen. Daarna hoopt ze be-
taald werk te vinden.

Maaike van der Veen

’Liefst een
baan in hotel’


