
Beste voorzitter, leden van de commissie,  

Samen met mijn gezin, mijn vrouw en on 2-jarige zoontje, woon ik momenteel in de Slachthuisbuurt 

in Haarlem-Oost. We hebben hier een fijn appartement, maar we ondervinden hier veel overlast en 

onveiligheid in de buurt, mede door de bezoekers van de Brijderstichting. Vandaar dat wij ontzettend 

gelukkig waren dat wij werden ingeloot voor een nieuwbouwwoning in een andere wijk van Haarlem-

Oost ,Parkwijk. Parkwijk is ook niet de beste wijk, maar we komen aan de rand van de stad, aan het 

groen te wonen, tussen circa 200 gezinnen.  

Tot onze grote schrik blijkt echter dat de gemeente Haarlem, zonder enig overleg en met geringe 

verstand van zaken, besloten heeft om aan de andere kant van de straat een zogeheten Domus+ 

voorziening te realiseren. Inmiddels heeft de gemeente de boerderij op locatie Nieuweweg 2 ook 

daadwerkelijk aangekocht. We zijn hier uiteraard niet blij mee, omdat wij net als andere kopers en 

huurders woonachtig zijn in de Groene Linten, daar waar de kinderen “veilig buiten op straat kunnen 

spelen”. Wij maken ons als ouders en nieuwe huisbezitters ernstig zorgen over de veiligheid van onze 

kinderen en onze buurt! Ik spreek vandaag dan ook namens de andere bezorgde bewoners en ouders 

van de Groene Linten.  

Nieuweweg 2 ligt op nog geen twee minuten lopen van de Groene Linten, gelegen aan dezelfde weg, 

tevens de doorlooproute naar ons winkelcentrum en het centrum. Realiseren van een Domus+ 

voorziening op de Nieuweweg 2 betekent dat er dagelijks zo’n 20 à 30 verwarde mensen langs onze 

huizen zwerven, mensen waarvan de heer Botter zegt dat we ze “het beste met rust kunnen laten”.  

Hoe kunnen we deze mensen met  rust laten als deze mensen naalden achterlaten in de speeltuinen 

voor onze kinderen, als zij nog meer dealers aantrekken in het Burgemeester Reinaldapark? Zowel 

justitie als de zorgketen heeft de hoop opgegeven, zij kunnen niets meer met deze mensen, maar 

waarom wordt er gedacht dat de gezinnen uit Parkwijk hier wel raad mee weten?  

Wij zijn van mening dat de locatie Nieuweweg 2 de slechts denkbare locatie is voor Domus+, het 

schriftelijk document bevat een opsomming van de belangrijkste argumenten, die laat ik nu buiten 

beschouwing. 

- Overlast door verslaafden (alcohol/drugs gebruik, drugsdealers, diefstal) 

- Onveiligheid in de buurt, de veiligheid van onze kinderen   

- Bereikbaarheid, hulpdiensten kunnen slecht ter plaatse komen i.v.m. slechte infrastructuur 

- Locatie – centrum is op loopafstand (hetgeen tot een dagelijkse Domus+ mars leidt door 

Parkwijk, Slachthuisbuurt, Amsterdamse buurt & centrum).  

- Locatie is niet prikkelarm – 2 bekende dealersplekken aan weerzijde van de Nieuweweg 

(parkeerplek Burg. Reinaldapark en aan de Liede). 

- De locatie is ’s avonds donker en onveilig en slecht bereikbaar voor hulpdiensten.  

- Aanwezigheid voorzieningen kinderen, ouderen & kwetsbare groepen in de buurt (zie lijst) 

- Aanwezigheid Burgemeester Reinaldapark  (voor ruim 10 miljoen euro heringericht door de 

gemeente)  

- Kwetsbare wijk: 

In de gebiedsopgave 2015-2019 beschrijft de Gemeente Haarlem Parkwijk als een probleemwijk met 

een eenzijdig en sociaal zwakke bevolking. Bewoners ervaren problemen met veiligheid die zich 

vooral uiten in de vorm van overlast. Het percentage misdrijven is opvallend hoog binnen Parkwijk. 

Er is relatief veel criminele jeugd in deze buurt, dit wordt gekoppeld aan de afwezigheid van een 

goed voorbeeld. Uit de gebiedsopgave valt verder te halen dat specifiek Parkwijk, binnen de wijken in 

Haarlem-Oost op veel thema’s om ‘zeer veel attentie vraagt’, specifiek veiligheid vraagt om ‘veel 



attentie’. Kortom, de Gemeente Haarlem omschrijft Parkwijk als een onveilige wijk. De Domus+ 

plannen rijmen natuurlijk totaal niet met de genoemde profielschets.  

Vanzelfsprekend begrijpen wij dat de kwetsbare Domus+ doelgroep ook een thuis nodig heeft. 

Echter, Parkwijk is een plek voor al relatief veel andere kwetsbaren: kleine kinderen, 

(hulpbehoevende) ouderen en nieuwkomers. Voor deze kwetsbare doelgroepen is een gevoel van 

veiligheid essentieel. Voor het realiseren van een opvang voor drugs-en drankverslaafden is Parkwijk 

en specifiek Nieuweweg 2 zeer ongeschikt. Wij willen de commissie dan ook met klem vragen deze 

plannen te laten voor wat ze zijn en te kiezen voor herstel en het blijvend verbeteren van de 

leefbaarheid en veiligheid van onze buurt.  

Dank u wel. 

Benjamin Schippers namens de bewoners van de Groene Linten 

 

Lijst met voorzieningen:  

- Op 400 meter afstand van Nieuweweg 2 (2 min fietsen) ligt een Cruyff Court en een Krajicek 

foundation basketbalveld  

- Op 500 (2 min fietsen) meter Kinderspeeltuin/plaats Reinaldapark  

- Op 600 meter (2 min fietsen) Reinalda Tennispark en Pannenkoeken paradijs met buiten 

speelplaats  voor kinderen  

- Op 900 meter (3 min fietsen) Selimiye Moskee waar Godsdienstonderwijs voor kinderen, 

jongeren en vrouwen wordt gegeven. 

- Op 950 meter afstand ligt (3 min fietsen) ligt het Reinaldahuis (aan het Reinaldapark) waar 

grofweg 350 (veelal hulpbehoevende) senioren en ouderen wonen. 

- Op 1000 meter afstand (3 min fietsen) ligt de Internationale taalklas 218 kwetsbare kinderen 

die moeten aanpassen in Nederland en (nog) niet de Nederlandse taal spreken. Zijn hebben 

een zo veilig mogelijke omgeving nodig.    

- Op 1 kilometer (3 min fietsen) Basisschool zuiderpolder.  

- Op 1 kilometer(3 min fietsen) kinderopvang het lieveheersbeestje 

- Op 1,2 (4 min fietsen) kilometer Sint Bernardus basisschool  



- Op 1,5 kilometer (5 min fietsen) Speciaal basisonderwijs Hildebrandschool  


