
Het Anton Pieckhofje in de Kruidenwijk te Haarlem 

 

Het Anton Pieckhofje heeft al 30 jaar zorg geboden aan 

dementerende ouderen, die niet meer zelfstandig konden wonen. 

Deze bewoners woonden op de begane grond, de 1e etage betreft 

huurders van Ymere die geen zorg behoeven. 

De zorg is onder beheer geweest bij Kennemerhart Zorg en de 

verhuurder van deze locatie is Ymere. Kennemerhart heeft gezien de 

hoge renovatiekosten besloten de huurovereenkomst te laten 

beëindigen en de bewoners ondergebracht bij andere locaties.  

Ymere mag als verhuurder in principe zelf bepalen wie de nieuwe 

huurders worden maar na het verkrijgen van enige informatie blijkt 

dat de gemeente Haarlem de ruimte wil gebruiken voor bijzonder 

doelgroepen, verwijzend naar de “Taskforce Huisvesting Bijzondere 

Doelgroepen”. Dit zijn bewoners met diverse zorgbehoeften en 

achtergronden, met als doel deze bewoners terug te laten keren in 

de maatschappij.  Op zich een nobel doel maar gezien de 

achtergronden van deze bewoners, is het af te vragen of er 

doelgroepen zijn die beter niet geplaatst kunnen worden in de 

Kruidenwijk. 

Helaas heeft Ymere als verhuurder, de gemeente Haarlem als WMO-

zorgverlener en de Wijkraad Europawijk (waar de Kruidenwijk onder 

valt) niemand van de wijk geïnformeerd over dit gebeuren, Ymere 

heeft als verhuurder alleen 2 bewoners gevraagd deel te nemen in 

een klankbordgroep. Helaas blijkt nu dat de klankbordgroep, ondanks 

hun bezwaren en aanbrengen van alternatieven, voor spek en bonen 

bij deze overleggen is aangeschoven. Hun bezwaren en alternatieven 

voor bewoning van het hofje worden door zowel Ymere als gemeente 

opzijgeschoven als zijnde niet haalbare voorstellen dan wel niet 

geïnteresseerde voorstellen.  

 



Om deze reden is er een bewonersinitiatief gestart om niet alleen de 

gemeente te wijzen op het niet communiceren richting de bewoners 

van de Kruiden wijk maar ook invloed te kunnen uit te oefenen en 

meepraten over de nieuwe bewoning van het Anton Pieckhofje. 

 


