
Geachte leden van de commissie en overige aanwezigen 

 

Mijn naam is Dick Wijnoogst en ik zit hier als wijkraadslid van de Boerhaavewijk. 

Wij willen als wijkraad, mede namens vele van onze wijkbewoners, onze zorgen uitspreken over 
de mogelijke vestiging van een Domus Plus of Skaeve Huse voorziening in, dan wel nabij, onze 
wijk. 

Boerhaavewijk staat al langer bekend als een sociaal zwakkere wijk en om het imago en het 
veiligheidsgevoel te verbeteren is er de laatste jaren – en nog steeds – door alle stakeholders in de 
Boerhaavewijk hard gewerkt om dat beeld te veranderen. Er is de laatste jaren al een hoop ten 
goede veranderd, maar we zijn er nog niet. De eventuele komst van Domus plus of Skaeve Huse 
brengt een groot gevaar van afbraak van veiligheidsgevoel en verbeterde imago met zich mee. 

In aanvang waren er veel meer dan de nu voorgestelde vier locaties. Over hoe de keuze voor deze 
vier locaties tot stand is gekomen is er echter geen enkele transparantie. Wij kunnen dan ook niet 
oordelen of alle afgevallen locaties daadwerkelijk niet geschikt of minder geschikt zijn dan de 
overgebleven plekken. Terwijl er onzes inziens vele argumenten zijn waarom in ieder geval de 
locatie in onze wijk niet passend is. 

Tussen de locatie en omliggende woningen, scholen, sportvoorzieningen etc. dient een afstand 
van minimaal 100 meter te zijn. Het terrein, dat begint bij de inrit, ligt binnen 100 meter van de van 
Voorthuijsenschool, hockeyclub Saxenburg, BSO Cool after School locatie Saxenburg, HBSV 
Brederode en volkstuinvereniging Poelpoldervreugde. Mocht u uitgaan van 100 meter vanaf het 
middelpunt van het beoogde terrein dan betekent het dat u gaat bouwen in de Groene Zoom van 
Haarlem-Oost en door diverse colleges is reeds eerder vastgesteld dat daar niet gebouwd zal 
worden. Daarnaast ligt de locatie wel degelijk in een ontwikkelzone n.l. Entree Het Verre Oosten. 

Ongeacht welk van de twee voorzieningen er zou komen, het zal betekenen dat de bewoners zich 
door de wijk zullen verplaatsen voor het doen van hun boodschappen, gebruik maken van 
openbaar vervoer etc. Op het terrein zelf zal in het geval van Domus Plus beveiliging aanwezig 
zijn, in geval van Skaeve Huse wordt alleen ingezet op beheer en handhaving. Dit betekent dat de 
handhaving op overlast in de wijk moet komen van de politie en handhaving van de gemeente. Op 
handhaving zal met ingang van volgend jaar sowieso al worden bezuinigd, terwijl u ook weet dat 
handhaving noch politie in de huidige situatie hun werk uit kunnen voeren zoals het bedoeld is. Met 
de komst van deze nieuwe bewoners, waarbij de kans op overlast en problemen zeker aanwezig is 
zal de problematiek in de wijk niet afnemen. Of zoals mevrouw Meijs tijdens de info avond in het 
Patronaat al meldde, ze moeten weg uit het centrum vanwege de overlast. Argument dat toen 
genoemd werd, was dat er een prikkelarme omgeving moest komen.  

Eenieder die zich in onze wijk heeft verdiept weet dat zowel het parkeerterrein van Saxenburg als 
dat van de van Voorthuijsenschool plaatsen zijn waar dagelijks, zodra het donker wordt en de 
reguliere bezoekers zijn vertrokken, wordt gedeald en gebruikt. Om juist daar vlakbij bewoners 
plaatsen waarvan een groot deel te kampen heeft met verslavingsproblematiek, is niet goed voor 
de wijk maar lijkt ons voor de doelgroep ook niet gezond. Het is de kat op het spek binden. 

Tegenover de waterzuivering ligt de Poelpolder, een deels nieuw aangelegd natuurgebied, waar bij 
mooi weer veel gewandeld wordt door jong en oud uit heel Schalkwijk. Bij hen zal zeker een 
onveilig gevoel gaan ontstaan, als ook de bewoners van bedoelde vestigingen zich in de 
Poelpolder gaan ophouden, hetgeen zeker gaat gebeuren. Overigens heeft dit gebied zodra het 
donker wordt sowieso al een aantrekkingskracht op daklozen en notoire alcoholisten gelet op de 
tentjes, kledingstukken en bierblikjes die je er regelmatig tegenkomt. 

Kortom, wij als wijkraad Boerhaavewijk vinden een dergelijke opvangvoorziening in onze wijk niet 
goed voor onze eigen wijkbewoners, maar achten het ook geen geschikte plek vanuit het oogpunt 
van de gebruikers van deze voorzieningen. 

 

 


