
Inspreken op 23-03-23 – Commissie Samenleving 

 

Geachte Commissieleden, 

Als bewoner van het Reinaldahuis ben ik (met nog zo’n 100 medebewoners) nog steeds ernstig 

verontrust over de aanpak en realisatie van het Domus Plus Concept. 

Het spreekt bijna vanzelf dat een voorziening als deze kritische vragen oproept, vooral als de 

informatie die ons wordt aangeboden niet eenduidig is. Vandaar mijn volgende kritische 

kanttekeningen, die je ook – vooralsnog onbeantwoorde – vragen mag noemen. 

• Gaat het uitsluitend om uitbehandelde bewoners of worden zij samengebracht met mensen 

die werken aan hun herstel? Deze combinatie lijkt mij ongewenst. Duidelijkheid graag.  

• In het veiligheidsplan is extra inzet van beveiligers voor de komende twee jaar voorzien. 

Maar op dat moment begint de bewoning (en dus de overlast) pas. Wat komt erna?  

• Om hoeveel beveiligers gaat het, zowel binnen het Domus Plus domein als in de wijk? 

• Gelet op de omschrijving van de toekomstige bewoners lijkt hun opvang een plan zonder 

einde. Wordt er door de Gemeente uitgegaan van een permanente voorziening? 

• Als dat het geval is, dan is het niet onlogisch om flexibel te bouwen, want het aantal mensen 

met een verslaving en/of een criminele achtergrond lijkt vooralsnog alleen maar toe te 

nemen. En waar ligt dan de grens over 10, 20 jaar? 

• Is er sprake van een maximaal aantal gehuisveste Domus Plus bewoners en waar ligt die 

grens?  

• Wordt er een avondklok gehanteerd? Zo ja, dan kan het voorkomen dat bewoners een 

andere slaapplek zoeken; zo nee, dan moet de omgeving er rekening mee houden dat wij 

24/7 overlast kunnen ondervinden… 

 

Als enthousiaste grootvader bezoek ik met mijn kleinkinderen graag het Pannenkoekenparadijs 

en de speeltuin daarnaast. Later zullen zij misschien ook gebruik willen maken van de 

sportfaciliteiten die ook aan het Reinaldapad liggen. Moeten wij er rekening mee houden dat in 

de toekomst alle sportende kinderen steeds weer gebracht en gehaald moeten worden? 

Het Reinaldapark is een oase van rust en ruimte waarmee wij als Haarlemmers verguld mogen 

zijn. Opvang van medemensen die in hun leven ooit een of meer verkeerde afslagen hebben 

genomen moeten wij als medeburgers niet onmogelijk maken. 

Maar: het conflict tussen rust in een gemeenschappelijke voorziening en overlast van een 

handjevol ontspoorden moeten wij – lees: de Gemeente – zoveel mogelijk voorkomen.  

Dank voor uw aandacht, 

bewoner van het Reinaldahuis, 

bezorgde grootvader  

 

 


