
Van: P Everts   

Datum: 2 december 2015 22:46:25 CET 

Aan: k nab 

Onderwerp: Vraag noodopvang Boerhavekliniek 

Geachte mevrouw Nab, 

 

Omwille van het afronden van de bijeenkomst van zojuist leek het mij beter om mijn vraag 

maar per e-mail te stellen.  

 

Allereerst wil ik vermelden dat ik geen voorstander ben van de noodopvang. Ik vind het wel 

belangrijk dat deze mensen worden opgevangen, maar ben van mening dat dit daar geen 

geschikte buurt voor is. Niet alleen vanwege de eventuele angsten en onzekerheden omtrent 

de veiligheid van omwonenden, maar ook vanwege de veiligheid van de vluchtelingen zelf. 

Wat nu als er in het (wat mij betreft) gunstigste geval alleen gezinnen komen. Deze mensen, 

vrouwen en kinderen, zullen niet de hele tijd in die kliniek zitten, maar ook rond gaan lopen. 

En wel in de meest criminele wijk van Haarlem, als we de cijfers moeten geloven. En ik ben 

bang dat een aantal inwoners van hier niet al te tolerant tegenover deze vluchtelingen zullen 

staan. Mijn advies is daarom om echt te heroverwegen of dit wel de beste plek is voor een 

noodopvang. Niet alleen vanwege de zorgen van omwonenden, maar ook vanwege de 

veiligheid van de vluchtelingen zelf.  

 

Ik hoop dat dit nog meegenomen wordt in het overleg van morgen, maar zeker bij het besluit.  

 

Met vriendelijke groet, 

P Everts 
 
Van: L Busscher  

Verzonden: donderdag 3 december 2015 12:35 
Aan: K Nab  

Onderwerp: Over de vluchtslingen en het voormalig boerhaven gebouw 

Goeden dag. 

Mijn naam is mw Busscher wonende in een  gedeelte waar ook het boerhaven in zit. 

Ik was gister bij de vergadering maar wilde ook even mijn zorgen en commentaar geven. 

Ik ben mij zeer bewust dat velen vluchtelingen hulp nodig hebben maar er zijn ook veel 

Nederlanders. Mensen zonder werk, inkomen of een woning. Ook zijn er mensen die in 

sociale werkplekken werken waarvan het cao stil ligt en dat betekend niet meer loon en dus 

ook geen geld en het wsw is gestopt. Waar moeten deze mensen heen. Ook vind ik dat er een 

brief uitmoet voor elke bewoner in het Boerhaven met het recht een voor of een tegen stem uit 

te brengen. Er word gesproken dat er 3200 uitnodigingen waren maar een stemming was was 

enkeld als je bij de vergadering was. Is hier een mogelijkheid voor ? Als we een goede en 

eerlijke verdeling willen zie ik niet hoe de Boerhave wijk die al veel moeilijkheden heeft er 

zoveel mensen krijgt. Ook moeten er woningen komen en werk.  Dingen die er amper voor 

Nederlanders zijn. Hoe lang deze mensen blijven weet niemand want niemand weet hoe lang 

die oorlogen er zijn. Er zijn vele onzekerheden die gister in mijn ogen niet zijn weggenomen. 

Met vriendelijke groet. 

L. Busscher 


