
Domus plus en Skaeve Huse in Haarlem. 

Geacht college,  

Ik spreek vanavond in om een pleidooi te houden om naar een andere locaties te zoeken voor de 

Domus plus en Skaeve Huse in Haarlem 

Zoals U heeft kunnen zien en lezen heb ik 2 bijlagen  meegestuurd. 

De eerste heb ik tijdens het online gesprek met wethouder Meijs gebruikt. Ik ga er vanuit dat U deze 

leest of gelezen hebt. 

Het tweede breng ik vanavond in. 

Alle 4 de genomineerde locaties liggen in zwakke wijken met weinig samenhang onder de bevolking. 

In alle 4 de locaties wordt met man en macht gewerkt om de situatie ten positieve te keren, maar het 

blijft fragiel. 

Denk aan de Abri`s met oud en nieuw: 7 stuks in Schalkwijk, 1 bij het Reinaldapark (nieuweweg 

locatie), 1 bij de Robertus Nurksweg en waarschijnlijk ook in Haarlem noord. 

Denk aan de rellen rond de avondklok: Schalkwijk, Prinses Beatrixplein (Nieuwe weg/ Robertus 

Nurksweg), Marsmanplein (Vergierdeweg). 

Zo zwak en instabiel zijn deze wijken dus! 

 

Daarnaast liggen alle 4 de locaties bij een hotspot, waar alcohol en drugs gebruikt worden, gedeald 

wordt en prostitutie is. 

Een van de voorwaarden in het rapport van Henk Esselink was, dat er geen hotspot mocht zijn. Ze zijn 

er! 

Wethouder Meijs zegt, dat de praktijk uitwijst dat de overlast op deze plekken zal afnemen. Als 

datniet gebeurt zal handhaving dit proberen te verwijderen, maar  VERWIJDEREN WORDT 

VERPLAATSEN!!!! 

Ook dit baart ons veel zorgen. 

Nu zitten de hotspot locaties nog enigzins op afstand van de huizen, maar de hotspots zullen dan de 

wijken intrekken, want aan de andere kant ligt de ringvaart! 

DIT WIL NIEMAND BIJ ZIJN HUIS! De oude locatie, tussen de tuinhuisjes en Vijverpark zal 

waarschijnlijk weer opnieuw gebruikt gaan worden. Dit moeten we met z`n allen niet willen! 

Echt, wij, de bewoners en de wijkraden hebben genoeg onderbouwde redenen om U op andere 

gedachten te brengen. De meeste redenen zijn al bij U bekend! 

Regeren is vooruitkijken! 



Ook de bewoners van de Domus plus en Skaeve Huse doet U tekort om voor deze plekken te kiezen.  

O.a. Veel geluids overlast van de snelwegen. Veel onrust door hotspots.  Groot risico op intimidatie 

van de vele drugsdealers.  

HEROVERWEEG DE ANDERE LOCATIES!  

Als laatste zou ik U aanraden om na de avondklok, bij redelijk weer, in het weekend `s avonds eens 

een rondje langs de hotspots te maken met een delegatie van de gemeente. 

 Ik weet dat bij Saxenburg  Spaarnelanden iedere dag de boel opruimt. 

Dank voor uw aandacht. 

Met vriendelijke groeten, Toos van Stralen 

 

Beste mensen,  

De wijkraad van de Boerhaave wijk heeft U een brief gestuurd waarin al heel veel punten genoemd 

zijn, waar wij als bewoners volledig achter staan.  

Voor ons wijkje, bij het Swammerdamplein komen daar de volgende punten bij: 

Het CBR: 

7 jaar geleden heeft de gemeente na heel veel protesten uit de buurt, waarbij we door zeer veel 

raadsleden en andere betrokken partijen werden gesteund, toch besloten het CBR toestemming te 

geven om zich hier te vestigen.  

U begrijpt denk ik allemaal welk effect een grootschalige publieksdienst heeft op een woonomgeving. 

Het is een enorme verkeers magneet! 

Werkelijk, niemand wil zoiets voor zijn woonhuis! 

HET  IS  DE  ENIGE  CBR  LOKATIE  IN  NEDERLAND  DIE  IN  EEN  WOONWIJK  LIGT! 

Een groot pijnpunt, het tast ons woon en leef genot behoorlijk aan. 

Het is dat wij met een aantal mensen in het weekend de buurt schoonvegen,  want anders was het 

een vuilnisbelt.  

Als bijkomend effect van het CBR is dit wijkje op de kaart gezet, met de nodige gevolgen.  

Het CBR terrein is een afspreek punt geworden voor drugsdealers en andere schimmige zaken.  

Er wordt iedere avond, maar m.n. in het weekend volop gedeald bij de Voorthuyzen school, op het 

CBR terrein en pal voor onze huizen. Ook zomers om 7 uur  's avonds onder onze neus.  

Aan drugs dus geen gebrek als je de nodige dealers in de wijk daar nog bij optelt! 



Ook een pijnpunt! 

Daarnaast hebben hangjongeren met auto's onze buurt ook ontdekt sinds een paar jaar.  

Zij maken lawaai in de vorm van praten/lachen/draaiende motor etc.  

Wij zijn al vele malen hiervoor uit bed gekomen, om ze vriendelijk te verzoeken om ergens anders 

een plek te vinden. 

Ook een pijnpunt.  

Als klap op de vuurpijl wordt ons buurtje aangewezen voor een evt. lokatie voor Domus plus en 

Skaeve Huse.  

Hoeveel willen jullie een buurt geven? 

De overlast wordt keer op keer groter! 

HET WORDT EEN OPTELSOM  !!!!!!! 

Ja, wij maken ons erg veel zorgen over verdere achteruitgang van onze woon/leefomgeving. 

Wat ons betreft zijn we die grens al overschreden.  

Zijn wij het afvoerputje van Haarlem? 

Daarnaast hebben wij de volgende zorgen: 

Ik las bij de vraag en antwoord site, dat jullie de huidige overlast lokaties middels handhaving willen 

verwijderen.  

Verwijderen betekent verplaatsen! 

Iedereen houdt zijn hart vast betreffende de activiteiten die op het parkeerterrein van Saxenburg 

plaats vinden.  

Waar verhuizen ze naar toe?!!!! De wijk in?!!!! 

Kort door de bocht gesproken, we krijgen te maken met veelplegers, die getuige het filmpje ook tot 

roofovervallen in staat zijn.  

Wij maken ons zorgen dat zij veel door onze wijk gaan rondscharrelen.  

Wij liggen als eerste huizen in de vuurlinie.  

De route naar de supermarkt en de bushalte gaat door onze woonwijk.  

Kunnen de kleine kinderen, op de weinige plek die nog over is, hun rondje nog fietsen? 

Kunnen de pubers en volwassenen 's avonds nog rustig thuiskomen op de fiets? 

Moeten al onze spullen (fietsen etc) constant achter slot en grendel? 



Hoe vaak krijgen we te maken met escalaties? 

Hoe snel krijgen we hulp? 

Waar hangen ze rond als ze te laat zijn 's avonds. Scheldend door de buurt? 

Alles bij elkaar maken we ons veel zorgen! 

Wij geloven ook niet dat de gemeente alle evt. bijkomende problemen voor ons gaat/ kan oplossen! 

WIJ  WILLEN  DIT  NIET  !!!!!! 

 

De bewoners van het Swammerdamplein,  

Toos van Stralen  

 

 

 

 


