
Geachte leden van de commissie ontwikkeling 

 

Mijn naam is Wim Kleist, vice en interim voorzitter van de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-

Penningsveer en lid van de Beheer en Advies commissie Reinaldapark. 

Van gemeentezijde vernamen wij dat er  tot 30 november meer dan 1.100 mensen naar de gemeente 

hebben gemaild over Domus+ en Skaeve Huse. 

Heeft u kennis genomen van de inhoud van deze e-mails, waarin zorgen over veiligheid en leefgenot 

door bezorgde bewoners worden geuit?  

De wijkraad heeft vele honderden e-mails van zeer verontrustte bewoners gekregen en gelezen. 

Het voert te ver alle bezwaren te benoemen, maar één aspect komt daaruit bij allen als zeer 

bedreigend over en wel het aspect Veiligheid.  

In het nader onderzoek dat is ingesteld door de gemeenteraad, u dus, staat de volgende tekst over 

Nieuweweg 2: 

“Er bevindt zich in de buurt een actuele bekende overlastlocatie; Namelijk aan het dode eind van de 

Fuikvaartweg vindt illegale prostitutie en handel in drugs plaats. Ook zijn er meldingen gemaakt over 

het dealen van drugs in het Reinaldapark. Dat betekent dat, indien voor deze locatie gekozen wordt, 

er ingezet moet worden op het verhelpen van het overlastprobleem”. 

Juist deze laatste zin doet ons het ergste vrezen, al jaren vragen wij vanuit de Wijkraad en de Beheer 

en Adviescommissie Reinaldapark om deze ernstige overlast aan te pakken, echter tot op heden 

zonder enig, ik herhaal, zonder enig resultaat. 

Overigens speelt dezelfde problematiek bij busstation Spaarnwoude onder het  Stastok-viaduct. Ook 

op deze locatie wordt gedeald, pret-ballonnen gebruikt en overmatig alcohol genuttigd. Deze laatste 

twee zaken, pret-ballonnen  en overmatig alcoholgebruik, vinden wij overigens niet terug in het 

voornoemde genoemde onderzoek. Jammer, is dus niet volledig en op zijn minst onzorgvuldig.  

Harde garanties om de veiligheid van de wijkbewoners te waarborgen hebben wij niet gezien. 

Voorts wijzen wij u erop dat in het Coalitieakkoord 2018 duidelijk is gesteld dar er niet in de Groene 

Zoom wordt gebouwd. De berichten over onveiligheid en woongenot zijn uitingen van verontrustte 

bewoners en toekomstige kiezers, die u oproepen gedane toezeggingen uit te voeren. 

Het zal u overduidelijk zijn dat de locaties in de groene stadsrand van Haarlem Oost niet welkom zijn. 

Ik wens u de nodige wijsheid. 

Wim Kleist  


