Beste commissieleden,

Ik spreek hier vanavond namens de werkgroep buurtbewoners Boerhaavewijk, maar vooral ook als
bezorgde bewoner.
Inmiddels woon ik ruim 14 jaar in deze prachtige wijk. Een gemengde wijk met zijn mooie kanten
maar ook nog veel zorgen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid waar we met bewoners hard
aan werken om deze zorgen op te lossen en het leefklimaat te verbeteren.
En dan verneem je door middel van een pamflet dat de gemeente voornemens is een Domus plus of
Skaeve Huze op nog geen 350 meter van je huis te plaatsen, aan het pad waar je nu 11 jarige dochter
in de zomer gaat vissen, naast een zeer druk bezochte hockeyclub, 5 Lagere scholen in deze wijk
waarvan 1 voor verstandelijk beperkte kinderen, die op nog geen 250 meter ligt van de beoogde
locatie. Wij begrijpen dan ook niets van de keuze voor juist deze locatie.
De eerste online bijeenkomst heb ik met verbazing gevolgd. Volgens de gemeente en het Leger des
Heils was er geen enkel probleem. Er werden door bewoners veel kritische vragen gesteld maar
hierop kwamen geen antwoorden. Een heet hangijzer is hoe deze mensen aan hun drugs komen,
hierop kwam geen antwoord.
Als buurtbewoner heb ik hierover wel een idee. Zowel op de parkeerterreinen van Saxenburg en de
van Voorthuijsenschool als op het Swammerdamplein is het zodra het donker wordt een komen en
gaan van drugsdealers, worden er prostituees opgepikt. Dit veroorzaakt overlast voor ons als
bewoners maar lijkt me ook voor de clienten van een woonvoorziening geen veilige plek. De politie
doet al jaren niets aan deze overlast.
Na de bijeenkomst is het onderzoek naar de in eerste instantie 60 locaties online gezet.
Deze heb ik uitgeplozen en kom tot een andere conclusie dan de onderzoekers.
Sommige zeer goede locaties, zoals het Blinkertpad 5 worden afgedaan door het niet hebben van een
inrit en parkeer plaats, die dan alsnog aangelegd moeten gaan worden. Ook is daar een
kinderdagverblijf dus moet goed gekeken worden over de voorziening buiten de 100 meter grens
geplaatst kan worden. Kijkend naar de beoogde locatie op het waterzuiveringsterrein, is er
afhankelijk van waar de voordeur van het nog te bouwen huis, een kinderdagverblijf op nog geen 100
meter, zo ook de sportvelden. De inrit verplaatsen, zoals door u benoemd is geen optie. vanwege het
talud naar de brug. De ingang naar een druk fiets- en wandelpad verplaatsen is onwenselijk en past
niet in de planvisie.
Rust is erg belangrijk voor deze groep mensen. De locatie ligt precies tussen 2 drukke wegen, met
veel verkeerslawaai. Maar ook het geluid van het starten en landen van de vliegtuigen op de
Polderbaan is goed te horen op deze locatie. Over de onveiligheid als gevolg van drugsoverlast en
prostitie heb ik al eerder in dit verhaal verteld.
Deze mensen zullen door de wijk lopen naar de supermarkt en bushalte. Ze komen langs 5
basisscholen. Wat denkt u dat dit doet voor het gevoel van veiligheid voor onze kinderen?
Willen wij onze kinderen confronteren met mensen die op sociaal psychologisch vlak niet mee
kunnen komen in de maatschappij?. Willen wij onze kinderen blootstellen aan drugs en drank
misbruik

Wij als bewoners vragen u, toch nogmaals te kijken naar het onderzoek, dat naar onze mening niet
zorgvuldig is uitgevoerd.
Ook vragen wij u te kijken naar locatie 27, het Figee terrein en locatie 51 bij de brug in de
waarderpolder. Deze voldoen aan nagenoeg alle eisen. Maar niet wonen in de Waarderpolder is
blijkbaar belangrijker dan een goede rustige locatie zoeken voor deze groep mensen. Een groep
mensen die gegarandeerd voor overlast gaan zorgen.
In een filmpje van Domus plus, geeft een van de bewoners al aan dat hij financiële delicten gepleegd
heeft. (diefstal, inbraken en drugshandel). Een uitkering is ook nooit voldoende om in je alcohol of
drugsverslaving te voorzien. Juist in de Waarderpolder is er al beveiliging en daarmee de kans op
overlast kleiner dan in onze woonwijk waar nauwelijks controle is.
Ik dank u hartelijk voor uw tijd.
Mocht u keer tijd hebben om echt te willen weten wat er in onze wijk speelt, nodig ik u uit voor een
kopje koffie op een zaterdagavond.

