
Domus + en/of Skaevehuse. 
 
Op 22 november jl. heb ik een mail gestuurd naar alle raadsleden, burgemeester en de 
gemeenteraad over de komst van een Domus- en of Skaevehuse op loopafstand van mijn 
huis. Eerder heb ik een mail gestuurd naar wethouder Meijs. Tot mijn grote teleurstelling 
heb ik alleen van Trots Haarlem en de Christenunie een bericht terug gekregen. Ik had 
verwacht dat de vertegenwoordigers van de burgers van de gemeente Haarlem 
betrokkenheid en interesse zouden tonen, helaas blijkt het tegendeel waar te zijn. 
 
Ik spreek in om mijn bezorgdheid te tonen over het met grote waarschijnlijkheid te 
realiseren Domus- en of Skaeve huse op zeer korte afstand van mijn huis. 
 
Ik wil graag mijn zeer grote zorgen uitspreken over het mogelijk te realiseren Domus- en of 
Skaevehuse bij mij op loopafstand van mijn woning in onze woonwijk. Een prachtig huis in 
een mooie nieuwe buurt in Parkwijk, de Groene Linten. 
Daar naast is mijn verontwaardiging zeer groot over de manier waarop dit doorgedrukt 
wordt door de bestuurders van de gemeente Haarlem. Op 9 november jl. was er een 
informatiebijeenkomst, het leek de Gemeente Haarlem Goed Nieuws Show wel. Totaal 
vooropgezet uit een bijna leeg Patronaat waar de bewoners van de gemeente via de chat op 
konden reageren, tienduizenden reacties volgden waarop geen enkel bevredigend antwoord 
gegeven is door de wethouders, medewerkers van het Leger des Heils en de projectmanager 
van de gemeente Haarlem. Daar naast lijkt wethouder Meijs slecht geïnformeerd te zijn over 
de voorzieningen die er al zijn in Parkwijk / Zuiderpolder, zij wist niet dat er een RIBW huis is 
voor mensen die door hun onvermogen moeten verblijven in een beschermde 
woonvoorziening. Ook deze is slechts 200 meter van mijn woonhuis, een aantal van deze 
bewoners lopen dagelijks meerdere keren bij mij langs en veroorzaken overlast, ook op het 
Beatrixplein in de winkels. 
 
Allereerst vraag ik mij af hoe het mogelijk is dat er van de 60 locaties 3 zich op zeer korte 
loopafstand van mijn huis in Haarlem Oost bevinden. 1 hiervan op 150 meter. Dit is 
ongeloofwaardig. 
 
Ik kan mij volledig vinden in het feit dat er voor deze doelgroepen een passende 
woonvoorziening gevonden moet worden, maar niet in 1 van de grootste achterstandwijken 
van Haarlem waar al veel kwetsbare mensen wonen. En al veel overlast is. Zorg ervoor dat 
deze mensen (eerlijk) verspreid gaan wonen in Zuid Kennemerland. 
 
Bij mij aan de overkant Leonard Springerlaan (Reinaldapark), wordt dagelijks gedeald, de 
auto’s rijden overdag en ‘s nachts af en aan. Dit is nu al niet te handhaven door de politie en 
BOA’s, laat staan als er op niet al te lange termijn 24 uitbehandelde verslaafden met een 
vaak psychiatrische stoornis, een meestal lichte verstandelijke beperking en bekend zijn met 
het veelvuldig plegen van niet gebruikelijke incidenten, op zoek gaan naar een vervanging 
voor de methadon wat aan hun verschaft wordt en niet in hun behoefte voorziet. De 
burgemeester heeft zelf aan 1 van de medebewoners aangegeven dat hij onze veiligheid niet 
kan garanderen. Beseft U zich wel hoe het is als je dag en nacht over je schouder moet kijken 
omdat U zich niet veilig voelt in uw woonomgeving. Dit levert stress op en het is 
wetenschappelijk bewezen dat dit erg slecht is voor een ieders gezondheid. Gezondheid is 1 



van de peilers van de visie en het beleid van de gemeente Haarlem, dit zou U toch moeten 
weten als onze vertegenwoordigers? 
 
Ook in het Reinaldapark, wat een recreatie plek zou moeten zijn voor de bewoners van de 
vier nabijgelegen wijken, gebeurd van alles wat oogluikend wordt toegestaan. Dit omdat er 
onvoldoende capaciteit is bij politie en handhavers om onze veiligheid en die van heel veel 
jonge kinderen en ouderen in de omliggende wijken te kunnen waarborgen. 
 
Op zeer korte afstand is er een internationale taal school waar kinderen in de basisschool 
leeftijd naar toegaan. Zij zijn vaak al gedurende lange tijd op de vlucht en zeer kwetsbaar. 
Moeten wij deze kinderen in aanraking laten komen met de meest kanslozen (sorry voor de 
term) uit onze maatschappij? 
 
Ook het grootste Zorg- en verpleeghuis van Haarlem ligt op loopafstand. Kwetsbare ouderen 
maken dagelijks hun rondje door het Reinaldapark. Wilt U dat deze mensen op zeer 
gevorderde leeftijd hiermee belast worden? 
 
De gemeente Haarlem heeft ervoor gekozen om 1 van de grootste achterstandwijken van 
Haarlem op te pimpen door erveen prachtige buurt te realiseren, de Groene Linten. Een 
buurt waar veel jonge gezinnen wonen, waar kunnen deze kinderen nog spelen wanneer er 
dagelijks uitbehandelde verslaafden op zoek gaan naar het enige wat nog voldoening geeft 
in hun leven drugs? Vanuit mijn werkervaring weet ik dat dit momenteel veel overlast geeft 
in seniorencomplexen waar een aantal van deze mensen wonen, bv. aan de Briandlaan in 
Schalkwijk. Het idee alleen al dat U als bestuurder hier toestemming voor geeft. 
 
En dan heb ik het nog niet eens over de directe buren, de bewoners van de Nieuwe Weg. 
Over al de recreanten die gebruik maken van het Reinaldahuis, de eigenaaar van het 
Pannenkoekenhuis of van al die scholieren die vanuit de omliggende gemeenten naar 
scholen in Haarlem fietsen. 
 
Het is schaamteloos en ondoordacht dat jullie als vertegenwoordigers van de gemeente 
Haarlem geen andere locaties kunnen vinden en deze ‘kwetsbare’ wijk opnieuw het 
slachtoffer laten worden van de onmogelijkheden van jullie eigen uit te voeren beleid. 
 
Daarnaast hebben wij momenteel te maken met het Coronavirus wat het niet mogelijk 
maakt om face to face met elkaar in gesprek te gaan. Mijn ervaring heeft mij inmiddels 
geleerd dat digitaal communiceren een heel andere dimensie geeft. Makkelijk toch? 
 
LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD, U KUNT ERVOOR ZORGEN DAT DIT PLAN GECANCELD 
WORDT. DENK NA OVER DE GROENSTROOK IN HET OOSTEN VAN DE WAARDERPOLDER. 
DENK NA OVER HET REALISEREN VAN EEN ZORGBOERDERIJ AAN DE NIEUWE WEG. DENK NA 
OVER HET FEIT DAT IK MIJ ALS BEWONER VAN DE GEMEENTE HAARLEM NOOIT MEER VEILIG 
ZAL VOELEN IN MIJN EIGEN HUIS OF DE DIRECTE OMGEVING HIERVAN EN DAT IK ALTIJD 
OVER MIJN SCHOUDER HEEN MOET KIJKEN OM MIJ VEILIG TE KUNNEN VOELEN. DENK NA 
OVER WAT DIT VOOR U ZELF ZOU BETEKENEN. DENK NA OVER 100 METER, DAT IS NIETS. 
DENK NA OVER HET FEIT DAT HET VERRE VAN AFGELEGEN IS, HET IS DICHTBIJ. 


