
Inspreektekst Henk de Bruijn commissie Ontwikkeling 4 oktober 

agendapunt, aankoop Nieuweweg 2. 

Geachte Voorzitter en Commissieleden, 

Mijn naam is Henk de Bruijn en direct naaste bewoner van de 

Nieuweweg 2. 

Allereerst zien en horen wij steeds vaker naast Domus+, de aankoop 

is van strategisch belang, ook als Domus+ niet haalbaar is. Wat 

bedoelt U daarmee, opheffen groen en woonwijk misschien? 

In uw raadstuk 2018/210276 punt 1 staat: “Door een combinatie van 

problemen, waaronder een verstandelijke beperking, een afwijkende 

leefstijl en chronische gedragsstoornissen, is er sprake van 

onhoudbare situaties in de reguliere woonwijk of een instelling.” Zijn 

wij dan géén reguliere woonwijk, direct omgeven door Parkwijk-

Zuiderpolder? 

In punt 3 van uw Raadstuk vermeldt U. “De situering van een project 

Domus+ naast het park, brengt het risico met zich mee dat er een 

extra aantrekkingskracht op criminelen ontstaat. U vermeldt ook “dat 

de politiesurveillance in en rond het Reinaldapark is geïntensiveerd? 

Navraag bij de wijkagent jl. dinsdag bij de wijkvergadering leert, dat 

de wijkagent hier niets van afweet, daar gaat hij niet over dat zijn 

andere collega’s. Dat vinden wij vreemd, is zijn wijk? 

In het JSR taxatierapport in opdracht van de gemeente gemaakt 

staat, dat de afstand van de woonboerderij Nieuweweg 2 naar de 

eerst dichts bij zijnde school en winkelcentra 10 minuten fietsen is? U 

Commissie wordt hierdoor bewust foutief geïnformeerd. 

De eerste locatie is peuteropvang t ’Lieveheersbeestje in de Jan 

Sluyterstraat op nog geen 2 minuten afstand fietsen, de Taalklas 

Beatrixdreef 3 minuten, is gelegen tussen Reinaldahuis en 

Winkelcentrum Beatrixplein en er zijn er meer. 



Ook de bewoners van het Reinaldahuis maken zich ernstige zorgen, 

er is veel te halen en zal wellicht een deurbeleid moeten instellen. 

Denk aan diefstal, lastig vallen ouderen etc. 

Naar aanleiding van vragen aan een van de Commissieleden tijdens 

het open spreekuur, zoals wat is Domus+? Werd het antwoord 

gegeven, “dat zijn ex-verslaafden in hun laatste levensfase”. Of 

eerder gestelde vraag hoe garandeert U onze veiligheid en 

leefbaarheid in onze “reguliere omgeving”, “ach, daar hebben wij 6 

extra handhavers voor aangenomen”. Onze monden vielen open en 

voelen ons dan ook niet serieus genomen en gehoord. Dit zijn geen 

serieuze antwoorden van een bestuurder die verantwoordelijk is 

voor de bewoners van onze stad. 

Voor deze doelgroep hebben wij zorgplicht, maar hoe is het dan 

gesteld met de zorgplicht naar ons??? 

Er zijn voorbeelden zoals in Doetinchem en Lunteren waar e.e.a. 

volledig is geëscaleerd. 

Het kan dan toch niet zo zijn dat 30 kwetsbare mensen welke de 

regie over hun leven kwijt zijn en voornamelijk uit zijn op het 

verkrijgen van middelen voor hun verslaving, de orde en rust gaan 

verstoren van de vele duizenden welke gebruik maken van o.a. het 

Reinaldapark, waar kinderen en volwassenen hun rust en 

ontspanning vinden. Hoe verkoopt U dat aan uw bewoners. Wij 

krijgen dan ook steeds meer het gevoel dat het belang van deze 

mensen boven dat van ons gaat. 

Voorzitter en Commissie ik wil U dan ook dringend vragen de 

aankoop uit te willen stellen en/of het benodigde bedrag voor 

aankoop van het de omstreden locatie niet beschikbaar te stellen. 

Dank voor uw aandacht. 


