
Eindejaarsactiviteiten voor jongeren en vuurwerk(overlast) 

 

Bijgaand informatie rond activiteiten voor jongeren en aanpak vuurwerkoverlast in de 

kerstvakantie en rond Oud & Nieuw. 

  

Jongerenwerk Schalkwijk  

Binnen de huidige coronamaatregelen kunnen de geplande activiteiten doorgaan. De 

activiteiten zijn vooral gericht op -18  jaar omdat het voor 18+ moeilijker is i.v.m. de 

coronamaatregelen om activiteiten te organiseren. 

  

Hieronder staat een overzicht van de activiteiten op oudejaarsdag/-avond 

georganiseerd door Triple ThreaT, STAD en Hattrick in Oost en Schalkwijk.  

Hierin wordt samengewerkt met Streetcorner/Permens en SportSupport. Omdat tot het 

laatste moment aan plannen en/activiteiten gewerkt wordt kunnen nog bij sommige 

activiteiten aanpassingen komen. 

  

Activiteiten andere stadsdelen - ter info: 

 

• Haarlem Effect organiseert activiteiten in Centrum en Zuid-West (Rozenprieel). 

 

• En SportSupport organiseert ism het jongerenwerk een voetbaltoernooi op 

oudejaarsdag in de Spaarne sporthal in Noord. 

 

• Triple ThreaT maakt ism afdeling communicatie een filmpje over oud en nieuw 

dat wordt geplaatst op social media. 

 

  

Vuurwerk 

Er geldt een nieuw vuurwerkverbod. Handhaving werkt samen met de politie aan een 

vuurwerkproject, zij draaien samen de dienst op oudejaarsdag en een aantal dagen 

daarvoor. Zij zullen hier handhaven op overlast m.b.t. vuurwerk (illegaal vuurwerk, te 

vroeg afsteken etc.). 

Jongeren kunnen voor vuurwerkoverlast een officiële waarschuwing/bekeuring krijgen, 

maar er wordt zoveel mogelijk gewerkt met HALT-verwijzingen deze dagen. 

  

Melden 

De overlast locaties en locaties waar over gemeld wordt, worden meegenomen tijdens 

oudejaarsdag en de dagen daarvoor. Het verzoek aan iedereen, ook aan de bewoners, is 

dan ook om te melden als er overlast ervaren wordt door vuurwerk. Voornamelijk de 

locaties waar meervoudig wordt afgestoken wil men graag weten! 

  

Melden bij politie of handhaving 

• Handhaving: 023- 5114950 (overdag) 

• Politie: 0900-8844 of 112 (als er iets ergs dreigt zoals brand) 

 

Activiteitenoverzicht aangeleverd door TTT 

 
 

 



Triple ThreaT New Years Eve Playground  

 

TTT Organiseert toffe sport en-cultuuractiviteiten die in lijn staan met de interesse van 

de jongeren van Schalkwijk. De activiteiten zijn:  

• basketbal workshops 

• Tiktok workshops 

• een voetbaltoernooi 

• een pingpong toernooi 

• een meiden activiteit  

• en een open inloop in de Triple ThreaT store met extra storeleaders.  

 

Deze extra store leaders zijn er om extra aandacht te geven aan de jongeren en deze op 

een leuke manier te activeren om te participeren in één van de activiteiten. We 

verwachten meer jongeren in de Triple ThreaT store omdat 31 december in de vakantie 

valt en veel jongeren buiten zijn. Dit willen we op verschillende plekken doen. De Triple 

ThreaT store leent zich voor de meeste activiteiten maar de basketbal workshops en het 

voetbaltoernooi moeten in een sportzaal georganiseerd worden.  

Reden is dat we willen voorkomen dat jongeren buiten op straat gaan hangen en 

problemen gaan zoeken. Met oud en nieuw is het gebruikelijk dat veel jongeren in grote 

groepen op straat hangen en vuurwerk af gaan steken. Dit doen zij ook vooral omdat er 

verder niks te doen is. Winkels gaan vroeg dicht en er zijn weinig tot geen 

georganiseerde activiteiten. Daarom is het belangrijk dat wij een programma aanbieden 

om jongeren zo binnen te halen en te laten participeren met activiteiten onder supervisie 

van de Triple ThreaT rolmodellen en workshopleader. 

 

Hoe is de aanpak? 

Door teams te maken van Triple ThreaT Next Gen leden die elk een activiteit gaan 

organiseren en leiden onder begeleiding van Okrah, Philip en Nick. Zo zijn er zeven 

teams waarvan elke begeleider twee teams van onder zijn hoede krijgt. De jongeren zijn 

vrij om zelf invulling te geven aan de activiteiten omdat de Triple ThreaT Next Gen 

jongeren goed weten wat er speelt onder de jongeren in de wijk.  

 

Wanneer? 

Alle activiteiten zijn op 31 december 2020. 

Het volledige programma loopt de hele dag. Sommige activiteiten lopen parallel aan 

elkaar en andere activiteiten volgen elkaar op. We kiezen ervoor om sommige activiteiten 

achter elkaar te doen (met een kleine pauze) om de jongeren ook te laten proeven van 

andere activiteiten. Zo kunnen jongeren die normaal alleen met pingpong mee zouden 

doen nu ook meedoen met de Tiktok workshop.  

 

Waar? 

De meeste activiteiten worden gehouden in de Triple ThreaT store. Zo kunnen de Tiktok 

workshop, het pingpong toernooi, de meidenactiviteit en de open inloop in de Triple 

ThreaT store plaatsvinden. De basketbalworkshops en het voetbaltoernooi moeten in een 

sportzaal plaatsvinden.  

 

Hattrick New Years Eve Playground  

Hattrick Voetbal 8 teams uit Schalkwijk die tegen elkaar opnemen om kampioen van de 

dag te worden. Evenement wordt georganiseerd bij Olympia Haarlem in de zaal. Kosten 

voor deze zaal is 35 euro per uur. Tijdstip: 12:00 – 16:00 uur. Prijs: 50,00 euro per 

persoon voor het winnende team. Een team bestaat uit max 5 spelers. Leeftijd 14-17 

jaar.  

Hattrick Lasergame aansluitend na het voetbal word de hal omgetoverd tot een 

lasergame hal. Wij gaan online lasergame guns huren die we gebruiken in de hal. 

Jongeren mogen zelf de ruimte inrichten met behulp van matten en materiaal in de zaal 

om schuilplekken te maken. Wint team rood of team blauw? Leeftijd 12-17 jaar.  

FIFA Games is een online activiteit, zie schema. Alle leeftijden. 

 


