
Inspreek bijdrage Henk de Bruijn namens bewoners 

Nieuweweg. 

Haarlem, 12 mei 2021 

Commissie Ontwikkeling 

Geachte leden van de Commissie Ontwikkeling, 

Wederom wil ik inspreken en ons geluid van ongenoegen laten 

horen. 

Als je als leek het Participatieverslag van 15 maart 2021 leest, 

dan denk je wat is daar veel aandacht aanbesteed en 

zorgvuldig verlopen, bewoners werden van het begin af aan 

direct bij het locatieproces Domus+ en Skaeve Huse betrokken. 

De opsteller van dit rapport gelooft in haar/zijn eigen verhaal en 

leeft in een sprookjeswereld. 

- De aankoop van Nieuweweg 2 moesten wij en de Raad 

vernemen middels een gelekte brief, deze locatie werd 

aangekocht t.b.v. Domus+, later door protest werd het 

Strategisch vastgoed. 

- Tijdens de verkiezingen van 2018 werd door GL beloofd 

niet te bouwen in de Groene Zoom, direct na de 

verkiezingen in maart werd deze belofte al gebroken.  

Tijdens een ontmoeting bij het Pannenkoeken Paradijs en 

op onze vraag “waarom belofte gebroken, antwoorde de 

dhr. Van de Doel, “dat is politiek”. Wij noemen dat 

kiezersbedrog. 

- Op 12 juli zijn de wijkraden en bewoners gevraagd te 

komen met locaties. Resultaat 60 locaties zijn aangemeld, 

dit terwijl er in 2018 al een longlist van 53 locaties was.  

- Er volgde een simpel onderzoek door wv Studio, elders in 

het land gebeurt dat veel zorgvuldiger en worden de 

bewoners er direct bij betrokken. 

- Wethouder Meijs vertelde tijdens de laatste 

gecombineerde vergadering “dat er al begin 2018 met ons 



een gesprek was geweest”, dat is niet waar, toen was het 

college on tour door Haarlem om kennis te maken met de 

bewoners in de wijken, toen speelde net de aankoop 

Nieuweweg 2 en hebben wij hierover vragen gesteld. Een 

gesprek kon je dat niet noemen. 

- Wij bewoners werden pas medio 2020 betrokken bij dit 

“schijn proces”. 

- Zoals dhr. Van der Doel tijdens het interview in de Pletterij 

vertelde, Schoteroog maakt géén schijn van kans, keuze 1 

Skaeve Huse is gemaakt, keuze 2 locatievoorziening 

Domus+ gebeurd nog voor zomer,  

- Vanaf het begin waren de locaties al bepaald en moest er 

doorgedrukt worden. 

- Gezien de ervaringen elders is het “onverantwoordelijk” 

een Domus+ voorziening te bouwen nabij het 

Reinaldapark. 

- De mensen van Domus+ gaan hangen in het park en bij 

het winkelcentrum. Dit gebeurt ook in winkelcentrum 

Reigersbos, waar trouwens een alcoholverbod van kracht 

is. Ook daar zijn veel klachten 

- Wij zijn van mening dat het voor U gemeente een zwaar 

dossier blijft, zeker nu dhr. Wienen in november 

aangekondigd heeft te gaan bezuinigen op handhaving en 

Politie. 

- Uw als gekozen bestuurders hebben niet alleen de 

verantwoordelijk voor de bewoners van Domus+, maar ook 

voor ons als bewoners en gebruikers van dit gebied. 

- Richting de verkiezingen zullen wij onze stem laten horen 

een stemwijzer uitbrengen en flyeren in de omliggende 

wijken. 

- Vraag? Wie van U komt met regelmaat in het 

Reinaldapark om daarin te recreëren en ontspannen?  

- Wij nodigen U uit voor een rondleiding door dit gebied en 

laten zien, waarom het hier niet kan en mag komen. Graag 

in het weekend, want dan zijn er veel bezoekers hier. Wij 



hopen dat U individueel gebruik wilt maken van ons 

aanbod en kunt U hiervoor een afspraak maken met ons. 

Email: ahbruin@telfort.nl  

Dank voor uw aandacht. 
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