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Domus Plus is een opvanghuis voor uitbehandelde 
verslaafden met vaak een verstandelijke beperking en 
/ of een criminele achtergrond. Het gaat om 24 perso-
nen waarbij toezicht van twee personen gepland is.

Skaeve Huse zijn eenvoudige woningen voor mensen 
met aanpassingsproblemen, die overlast veroorzaken 
in hun omgeving. Er is sprake van een beperkte bege-
leiding.

De wijkraad realiseert zich natuurlijk dat deze groepen 
mensen ook een plek nodig hebben. In de afgelopen 
tijd hebben we meerdere malen argumenten gezon-
den aan college, raad en gemeente waarom deze 
locaties in onze ogen de slechts mogelijke locaties zijn. 
Zelfs een officiële reactie bleef achterwege. Ons aan-
bod om mee te denken is helaas niet aanvaard door 
de wethouder, waardoor er nu een situatie van slik-
ken-of-stikken is ontstaan. 

De huidige problemen in en om het Reinaldapark en 
onder het Stastok viaduct kan de gemeente (politie en 

handhaving) nu al niet de baas. Zonder keiharde garan-
ties dat de veiligheid en het woongenot van zo’n 20.000 
bewoners niet of nauwelijks aangetast zal worden – ten 
bate van een dertigtal “onaangepasten” – kan de wijkraad 
op geen enkele wijze akkoord gaan met de plannen. 

De hele situatie doet ons denken aan het plan destijds 
van de gemeente om zonder overleg een stadion te 
plaatsen in onze woonwijk. Na harde protesten is dat 
plan afgeblazen. Wij beogen nu hetzelfde. Het is jam-
mer dat de gemeente niets leert van het verleden.

De wijkraad verzoekt u dringend om uw mening in 
uw eigen bewoordingen kenbaar te maken aan op-
vang@haarlem.nl met een kopie aan parkwijk-zuider-
polder@wijkraden-haarlem.nl. Indien u niet beschikt 
over internet, zend u dan uw mening naar 

Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-
Penningsveer (WRPZP)

Prinses Beatrixdreef 2
2033 TX Haarlem

Beste bewoner van Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer,

Zoals u ongetwijfeld uit de pers heeft vernomen heeft de gemeente het voornemen om een 
der opvanghuizen (Domus Plus en Skaeve Huse) in de Zuiderpolder te situeren. De andere 
locaties zijn: juist aan de andere kant van de Schipholweg en aan de Vergierdeweg.
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GEEN VERPLAATSING NAAR OOST

Domus Plus en Skaeve Huse in Oost ONGEWENST


