
Geachte mevrouw de voorzitter, commissieleden, 

 

Mijn naam is Kirsten Slager en woon samen met mijn 3 zonen op een woonark op het Liewegje.  

 

Hierbij 6 argumenten waarom een Domus + op de Nieuweweg een zéér slecht idee is: 

 

1. Binnen een straal van 500 meter liggen basisscholen en opvanglocaties voor jonge kinderen. En het 
Reinaldapark met spelende kinderen, dat onlangs nog voor 12,5 miljoen euro is opgeknapt t.b.v. 
omwonenden en recreanten. 
 

2. Over de groene strook tussen het Liewegje en de Nieuweweg fietsen scholieren dagelijks vanuit 
Haarlemmerliede, Zwanenburg en Halfweg naar scholen in Schalkwijk. ’s Winters in het donker. Cliënten 
mogen vrij drugs gebruiken van de instelling en zullen dat op de bankjes langs de Ringvaart doen. Een 
gevaarlijke situatie voor kinderen en tieners. Het is hier niet de vraag óf het ooit fout zal gaan, maar wanneer 
en hoe vaak per week. Politiewagens zijn niet toegankelijk op deze fietszone. 

 
3. Op Camping De Liede laten velen hun tent of caravan het hele seizoen staan. Deze zijn eenvoudig te 

betreden door de verslaafden die op zoek zijn naar kostbaarheden of er willen overnachten, wanneer ze niet 
meer na 10 uur ‘s avonds toegang krijgen tot de opvang. Datzelfde risico geldt voor de tuinhuisjes bij 
Poldervreugd. 
 

4. Op het Liewegje zijn 2 maneges met 42 pensionpaarden. Cliënten zullen zich onder de viaducten ophouden 
en in aanraking komen met paarden die richting De Poelpolder rijden. Ik voorzie zeer gevaarlijke situaties 
voor de cliënten zelf, de ruiters en eventuele voorbijgangers. Paarden zijn vluchtdieren. Ik spreek uit eigen 
ervaring waarbij mijn paard op hol sloeg door een verwarde man. Met veel schade aan mijzelf én auto’s tot 
gevolg. Het Leger des Heils verzekert deze cliënten niet. Dat zal de gemeente Haarlem moeten doen. 
 

5. Aangezien het een ‘open’ opvanglocatie betreft zal er een ‘trek’ ontstaan naar het Beatrixplein. Ná sluitingstijd 
van winkels zal de ‘trek’ zich verplaatsen naar Tankstation De Liede, wat overlast voor de bewoners van het 
Liewegje bezorgt. 
 

6. In de directe omgeving wonen betrekkelijk veel kwetsbare senioren die zich minder goed kunnen verweren 
tegen insluipers.  

 
 
Als voormalig onderzoeker van het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’ heb ik met veel woningovervallen bij 
ouderen te maken gehad, soms met de dood tot gevolg. Daders komen meestal uit de directe woonomgeving van de 
slachtoffers. Domus + cliënten zullen niet stil staan bij de trauma’s die ze bij slachtoffers bezorgen, daar ze andere 
normen en waarden hanteren en de drang naar drugs groter zal zijn dan hun geweten.  
 
 
Tot slot heb ik nog een viertal prangende vragen aan u: 
 
A. Waarom is er bijna een miljoen euro aan gemeenschapsgeld nodig voor de aankoop van een pand ten 
behoeve van het Leger des Heils, een uiterst vermogende goede doelen organisatie, die in 2017 maar liefst 416 
MILJOEN euro ontving en daarmee, volgens onderzoek van het CBF op de 6e plaats in de top 100 van rijkste fondsen 
van Nederland staat.  
Kunnen ze zelf geen geschikte locatie kopen? 
 
B. Waarom kan het bestemmingsplan niet worden gewijzigd om op dezelfde locatie twee gezinnen te vestigen 
die het pand eerder dit jaar nog gezamenlijk wilden kopen, maar wel om er in de toekomst 30 zwaar verslaafde, 
uitbehandelde, veelplegers met een verstandelijke beperking onder te brengen? Is het verkoopproces wel eerlijk 
gegaan? Ikzelf was ook geïnteresseerd in de boerderij toen hij nog de reële vraagprijs van € 725.000,- had in de 
zomer van 2017. Toen de gemeente interesse kreeg, werd de vraagprijs verhoogd met 2 ton. Er was toen al een 
boom op de boerderij gevallen na een storm.  
Is het verkoopproces wel eerlijk gegaan? Ik voelde me als particulier buitengesloten. 
 
C. Is er serieus gekeken naar een mogelijkheid in de Waarderpolder? Daar worden momenteel 250 bewoners 
hun woning uitgedreven, waardoor er geen overlast meer zal zijn voor omwonenden. Bedrijven zijn daar goed 
beveiligd en autootjes van Alpha Security rijden 24/7 rond in de Waarderpolder. Het zal veel geld kosten om de 
22.000 bewoners uit de directe omgeving van de Nieuweweg 24/7 te beveiligen. Ons huidige voordeel, afgelegen 
wonen, wordt met de komst van deze opvang een groot nadeel voor iedereen. Zowel qua veiligheid voor alle 
omwonenden als qua beveiligingskosten voor de gemeente.  
 



D. Kunt u mij vertellen waar deze 30 zwaar verslaafde veelplegers zich op dit moment bevinden? Zorgen ze dáár 
voor overlast? Komen ze wel uit Haarlem of worden deze cliënten door omliggende plaatsen aan ons overgedragen? 
Is het daadwerkelijk nodig ze allemaal bij elkaar te plaatsen op deze uiterst kwetsbare locatie?  
 
 
Geachte commissieleden, ik wens u heel veel wijsheid toe met het nemen van dit besluit. 
 
Want mocht er iets met mij, mijn kinderen of mijn buurtgenoten gebeuren, dan bent U daar mede voor 
verantwoordelijk! 
 
 

      
 
 

       
 
Deze boerderij is, na de stormschade, zeker geen € 725.000,- meer waard. Laat staan € 925.000,-!! 


