
 
 

Artikel 38 vragen over mogelijk Domus + bij Reinaldapark. 

 

 

1 Klopt 't dat er een koopovereenkomst is en 70% zekerheid is over de aankoop van het pand 

op Nieuwe weg 2 te Haarlem? 

2 Kunnen we die koopovereenkomst zien.  

3 Klopt 't dat Wethouder Botter heeft gezegd dat de gemeente een claim heeft op het 

pand/perceel ? 

4 Hoe lang is de gemeente al bezig om dit pand Nieuwe weg nr 2 te bemachtigen?   

5 Klopt 't dat de nieuwe wethouder Meijs heeft gezegd tegen buurtbewoners dat 't proces niet 

netjes is verlopen.  Wat bedoelt ze hier mee?  

7 Wat als 't pand gekocht wordt door de gemeente of gekocht is en de raad niet akkoord gaat 

met wijziging van het bestemmingsplan of niet akkoord gaat met de invulling Domus +?   

8 Is het soms bij het college al duidelijk dat er wel een meerderheid zal zijn en hoe weet het 

college dat dan? 

9 Gaat de boerderij nieuwe weg 2 plat?  

10 Wat houd domus + exact in.  Mogen deze mensen naar buiten het terrein af?  

11 Kan hier wel een domus + komen ivm het bestemmingsplan.  Moet 't niet agrarisch 

blijven?  

12 Welk bedrag heeft is gemoeid met de aankoop. 

13 Welk bedrag met het herstel van het pand. En wie gaat alles betalen? 

14 Klopt het dat de gemeente 925.000 bied en de vraagprijs 2 jaar geleden rond de 700.000 

lag? 

15 Zijn er biedingen geweest toen het al 2 jaar geleden te koop stond?  Waarom is het toen 

niet verkocht.  

16 Wanneer was het de bedoeling om de buurt officieel in te lichten van de plannen? Is het 

plan om dat na of voor de aankoop te doen. In het kader van samen doen, hebben bewoners 

dan nog enige invloed als zij pas na de aankoop worden geïnformeerd ?  

 

Met vriendelijke groet 

Sander van den Raadt 

Trots Haarlem  

 


