
Mevrouw de voorzitter, geachte commissie, 

Mijn naam is Wim Kleist, naast het vicevoorzitterschap van de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 

fungeer ik ook als secretaris van de bewonerscommissie flat I en III Leonard Springerlaan en in deze 

laatste hoedanigheid vraag ik uw aandacht voor het volgende: 

Hoe kan het zijn dat een aanzienlijk grote groep, tussen de 25 en 30 dak-en thuislozen, die deels op 

straat en voor een belangrijk deel nu in de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en begeleid 

wonen verblijven, geacht wordt een betere plek te krijgen op de Nieuwe Weg 2. 

In het schrijven van onze burgervader, Jos Wienen van 18 september jl. wordt deze groep 

omschreven als een groep die, ik citeer “Zij zorgen voor langdurige en bovenmatige overlast in hun 

huidige woonsituatie, waar een goede begeleiding ontbreekt”. Kan dan ook het argument om deze 

groep aan de Nieuwe Weg 2 te vestigen niet geheel, of liever gezegd, geheel niet, plaatsen. 

Deze specifieke groep, die voor een belangrijk deel in die  maatschappelijke opvang en begeleid 

wonen verblijft waar het aan begeleiding ontbreekt en de langdurige en bovenmatige overlast is 

ontstaan, zal niet beter gaan functioneren in uw beoogde locatie. 

Moeten wij geloven dat, waar wordt gesproken bij Domus+ over begeleiders, de begeleiding qua 

aantal en professionaliteit voldoende gewaarborgd zal zijn en de overlast voor omwonenden wordt 

voorkomen? Gezien het citaat van burgemeester Wienen wordt dat ten zeerste betwijfeld. 

Uit de Wmo 2015 blijkt dat Haarlem als Centrumgemeente is aangewezen voor de gemeente 

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, 

Heemstede, Velsen en Zandvoort, Haarlem hierbij de regierol vervult en hiervoor de financiële 

middelen van het Rijk  ontvangt. 

Het zal duidelijk zijn dat het huidige aantal van 25 a 30 uitbehandelde verslaafden, die door een 

combinatie van problemen, waaronder een verstandelijke beperking, een afwijkende leefstijl en 

chronische gedragsstoornissen voor onhoudbare situaties hebben gezorgd en,  gezien de 

Centrumfunctie van de gemeente Haarlem voor alle voornoemde gemeenten, in de toekomst tot een 

veelvoud van deze onhoudbare situaties zal leiden . 

 Verder wordt een groot vraagteken gezet bij de capaciteit van politie en handhaving, gezien het 

steeds grotere beroep dat op hen wordt gedaan bij een calamiteit van verwarde  personen. 

Uit eigen waarneming bleek enige weken geleden dat door één verward persoon in het Reinaldahuis 

de volgende diensten verschenen: Twee Ambulances, twee politiebusjes, twee politiewagens, en 

uiteindelijk een traumahelikopter. 

Bovendien is er sprake van een verhoogd risico voor ongewenste activiteiten in het Reinaldapark. De 

situering van een Domus+ naast dit park brengt het risico met zich mee dat daar een extra 

aantrekkingskracht op criminelen ontstaat. 

De noodzaak om te komen tot een verdere intensivering van handhaving en politiesurveillance is 

welhaast onmogelijk. Dit gezien de huidige problematiek met de ondermaatse bezetting van de 

diensten. Bewoners en gebruikers van dit park verzoeken u dan ook de aankoop ten behoeve van 

Domus+ aan de raad te ontraden. Ik dank u. 



 

 

 


