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Geachte raadsleden, 

Mijn naam is Bernard Felix, ik ben voorzitter van de wijkraad 

Parkwijk-Zuiderpolder en spreek namens de wijkraad en tevens 

namens de Stichting tot Behoud van de Groene Zoom Zuiderpolder 

en Omstreken. 

Op 6 september jl sprak ik in over hetzelfde onderwerp – een 

verslag daarvan heeft u bereikt en ik vertrouw erop dat u die 

punten terdege zult mee laten wegen in uw overwegingen. 

Tijdens het spreekuur van het college op dinsdag 18 september jl 

vond onder andere met wethouder Botter een gesprek plaats over 

de eventuele vestiging van een Domus Plus opvang. Wij begrepen 

dat het college unaniem van mening is dat de opvang op de 

Nieuweweg moet komen. Wijkraden in de omgeving, omwonenden 

en tal van betrokken organisaties hebben een totaal andere 

mening op grond van feiten en argumenten. Daar de criteria van 

het LdH en van de gemeente ons niet hadden bereikt (en overigens 

nog steeds niet hebben bereikt), stelden wij voor om een 

inhoudelijk gesprek te organiseren tussen bewonersorganisaties en 

gemeente, teneinde op grond van feiten, argumenten en 

ervaringsgegevens een mening te vormen. Daarmee zou immers 

een welles – nietes discussie kunnen worden ingeperkt, die nu 

helaas tot escalatie, boosheid en onbegrip leidt. Wethouder Botter 

vond dat een goed idee en stemde in met een dergelijke discussie.  

Onze vraag vandaag is om nu niet in te stemmen met de aankoop 

van het perceel Nieuweweg 2 en eerst die afgesproken discussie af 



Inspreektekst Domus Plus  
door wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder  
en Stichting tot Behoud van de Groene Zoom Zuiderpolder en Omstreken 
 

te wachten alvorens een historische fout te maken. Voor die 

dreigende fout zijn drie argumenten van toepassing: 

Het college heeft bij haar aantreden plechtig beloofd dat er niet 

gebouwd zal gaan worden in de groene randen van de stad – nu 

reeds dreigt men daarvan af te stappen. 

Het gokken met gemeenschapsgeld lijkt ons onverantwoord – het is 

naar de mening van de wijkraad en van de Stichting tot Behoud van 

de Groene Zoom Zuiderpolder en Omstreken allerminst zeker dat 

Domus Plus op die plaats komt en 

De zinsnede in de brief van 18 september jl. van de burgemeester is 

bij ons sowieso volledig verkeerd gevallen: namelijk dat het college 

met een alternatief dekkingsvoorstel komt ingeval de bestemming 

niet succesvol gewijzigd kan worden. Dat betekent dat men 

strategisch voorsorteert en dat er in ieder geval gebouwd gaat 

worden…. Absoluut tegen de letter en de geest van het 

bestemmingsplan – en natuurlijk tegen de recente uitlatingen van 

het college zelf. 

Geachte raadsleden: bezint voordat u begint en neem geen 

onoverzichtelijke risico’s – bij twijfel niet inhalen…. En houdt de 

magere Groene Zoom vooral groen! 

Haarlem, 4 oktober 2018, commissie Ontwikkeling 

Bernard Felix 

Voorzitter wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder 
 


