
 
Geachte College en leden van de Raad van de Commissie Ontwikkeling en Samenleving, 
 
Graag willen wij protest aantekenen aangaande het ondemocratisch verlopen proces in de keuze van 
de locatievoorzieningen t.b.v. Doms+ en Save Huse. 

- De wijze van aankoop Nieuweweg 2 
- Openheid en betrokkenheid richting de bewoners Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer Wil U 

vragen nogmaals in de website https://www.haarlem.nl/opvang/  “Vragen over het proces, 
de inspraak en toetsingscriteria. Mooier kunnen wij het niet maken, 1 grote leugen. De 
meeste bewoners hebben nooit of een geromantiseerd antwoord gekregen van mevrouw 
Dieben. Schandalig verlopen proces!!! 

- In uw rapporten wordt geschreven over “personen welke niet te handhaven zijn in een 
normale woon omgeving”. Wat zijn wij dan? 

- Ons vertrouwen in de wethouders m.n. van Groen Links is dan ook totaal verloren gegaan.   
 
Wij hopen dat U als Raad Uw verantwoordelijkheid wilt nemen en protest aan te tekenen  en  de 
voortgang van deze procedure wilt afkeuren. Uiteindelijke bent U gekozen volks vertegenwoordigers 
en zijn wij er ook nog. 
 
In de bijlage vindt U mijn protest, alsmede de “vertrouwelijke longlist van 53 locaties uit 2018”? Ook 
hebben wij nogmaals de inspreekbijdrage van het Raadslid Ans Putman uit Doetinchem bijgevoegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk de Bruijn 
Namens bewoners Nieuweweg. 
 



Transparante Democratie “schijnvertoning” 

Al in januari 2018 werd door JSR in opdracht van de Gemeente Haarlem een taxatie van de boerderij 

Nieuweweg 2 gemaakt en in een later stadium werd door wethouder Botter, buiten de Raad om, een 

voorlopig koopcontract opgesteld met de erven van onze overleden buurman Aad Engele. 

Op een zeer “ondemocratische wijze” waren ook de 3 andere locaties in 2018 al in beeld. 

Wethouder Meijs heeft ons vele keren voor de gek proberen te houden en voorgelogen! 

Een “schijn democratisch” proces werd opgestart, door middel van publicatie in het de dag- en 

weekbladen medio 2019 werden de bewoners van Haarlem oproepen mee te denken met 

locatievoorzieningen t.b.v. Domus+ en Skaeve Huse. Resultaat 60 locatie voorzieningen. 

Een grote leugen want in 2018 was er al lijst met 53 locaties door de gemeente opgesteld, datzelfde 

jaar hebben bewoners van Parkwijk- Zuiderpolder-Penningsveer ook al 8 locaties aangedragen aan 

de hand van de gestelde criteria, 100 meter van bewoning en kwetsbare locaties, zoals scholen, 

dagverblijven kinderopvang etc. 

Op 5 september 2019, kreeg wv Studio (design buro  https://www.wv-studio.com/what-we-do )  van 

de gemeente Haarlem opdracht “voor het uitvoeren van een locatiestudie voor Domus+ en Skaeve 

Huse voor een bedrag van maximaal € 6.630,00 (zegge zesduizend zeshonderd euro) exclusief BTW. 

Deze locatie studie werd grotendeels van achter het bureau en Google Maps uitgevoerd. Zie bijlagen. 

Wv Studio werd aanbevolen door architect Mischa de Haas waar Stephan eerder gewerkt had. Zie 

bijlagen. 

Een “schijn democratisch proces volgde”. Bewoners mochten in december 2020 online hun zegje 

doen en werden aangehoord, reactie wethouders “we nemen het mee in onze besluitvorming”. De 

wethouders hadden hun keuze van de locatie voorzieningen al gemaakt in 2018.  

In gemeenteraad verkiezingen van 2018, had Groen Links als verkiezingsbelofte “niet te zullen 

bouwen in de Groene Zoom” waarop veel stemmen zijn binnengehaald. In een gesprek met Peter 

van de Doel van GL bij het Pannenkoeken Paradijs, vroegen wij waarom die belofte gebroken is, deze 

gaf als antwoord “dat is politiek”. GL noemen wij nu Groen Slinks. Kiezersbedrog!!! 

Met de komende verkiezingen voor ogen zijn wij voornemens de internetsite Stemwijzer Haarlem te 

gaan maken en bewoners van Haarlem stemadvies te geven. Ons vertrouwen in de wethouders 

hebben wij volledig verloren. Wat ons betreft mogen de wethouders GL al opstappen. Dit is geen 

transparante democratie , maar dictatuur. 

 



Geachte aanwezigen. 
 
Mijn naam is Ans Putman, ik ben raadslid in 
Doetinchem, 
sinds 2011 hebben wij in ons dorp Wehl waar ik woon, 
een Domus opvang van het Leger des Heils.(LdH) 
 
Het gaat vanavond enkel en alleen over de aankoop en 
kredietaanvraag ten behoeve van een 
opvangvoorziening Domus plus. 
Maar misschien kan ik u inzicht geven wat een 
dergelijke opvang betekent voor een gemeenschap 
voordat u akkoord gaat. 
 
Ondanks heel veel protest, kwam de Domus in een 
voormalig nonnenklooster, in de kern van ons dorp. 
Er werden harde afspraken met het LdH gemaakt om 
het beheersbaar te houden. 
Harde afspraken op papier in een beheersplan en er 
waren strikte huisregels bij het LdH zelf. 
De bewoners zouden een dagbesteding hebben en 
alleen gebruiken wanneer dat in het zorgplan was 
opgenomen en dan ook enkel en alleen op hun eigen 
kamer. 
En zo hadden we nog veel meer afspraken en beloften. 
 
Bij overlast; Domus bellen, of in ernstige gevallen de 
politie en er zou meteen ingegrepen worden. 



Echter al snel kwam men tot de conclusie dat veelal bij 
de Domus niet werd opgenomen of men werd 
doorverwezen naar de politie of er was geen personeel 
om in te grijpen. 
gevolg; steeds minder meldingen en dus een vertekend 
beeld. 
 
Maar naarmate de doelgroep zwaarder werd kwam er 
steeds meer overlast in het gebied van Domus naar 
winkels, station en rond de hangplekken. 
Het ging van kwaad tot erger, dorpsbewoners moesten 
steeds meer van de Domus bewoners tolereren en men 
was bang voor represailles, zoals het ingooien van de 
ramen. 
Wanneer ze op heterdaad betrapt werden op 
winkeldiefstal,kreeg men de boodschap dat aangifte 
doen geen zin had omdat deze mensen meer geholpen 
zijn met een behandeling! 
Maar een behandeling is bij het LdH veelal niet aan de 
orde! het is opvang! 
 
Want het LdH vergeet namelijk, om in alle mooie 
beloften die ze doen te vermelden, dat hun bewoners er 
op vrijwillige basis zitten en wanneer ze iets niet 
willen ze dit ook niet hoeven! En deze zware 
doelgroep wil niks meer! 
Ja, drinken en gebruiken! 
 



Dit gaat allemaal ten koste van de welwillende Domus 
bewoner, dat moet ook gezegd worden. 
 
Het Leger des Heils in Wehl zijn net struisvogels, ze 
horen en zien niks, ook al zitten ze er met hun kont 
bovenop, niks is hun bekend.  
Er zijn filmpjes, foto's, getuigen en noem maar op die 
zien dat er gedeald, op straat gedronken, met een mes 
gezwaaid wordt en het LdH durft dan nog te zeggen; 
“het is bij ons niet bekend”. Heb ik het nog niet eens 
over aanranding gehad, wat ook is voorgekomen. 
Kinderen zijn bang om alleen naar de sport of anders, te 
fietsen. 
  
 
Het liep bij ons voor de zomervakantie zo gierend uit de 
hand dat de burgemeester een aantal bewoners per 
direct heeft laten overplaatsen, maar een paar dagen 
later werden er weer een paar gesignaleerd in het dorp 
en kon men daar niks aan doen. 
 
Ik als Raadslid kan het de inwoners niet meer uitleggen 
hoe het allemaal toch mogelijk is, maar mijn grote angst 
is wel dat een groep inwoners van ons dorp het heft in 
eigen hand gaat nemen en dan zijn er alleen nog maar 
verliezers. 
 



Dat we een zorgplicht hebben voor deze mensen is mij 
bekend, maar we hebben ook een zorgplicht voor onze 
inwoners die gewoon iedere dag hun stinkende best 
doen om de maatschappij aan het draaien te houden. 
 
Laat u zorgvuldig informeren over de gevolgen van de 
aankoop die u nu voor u hebt liggen, nu kan het nog! 
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Aan [Naam] 

Datum 4 september 2018 

Onderwerp Longlist locaties voor Domus(Plus) en Skaeve Huse, vertrouwelijk concept 

Van Wendy Dieben 

 

Inleiding 

Voor zowel Skaeve Huse als Domus(Plus) wordt onderzocht welke locaties mogelijk geschikt zijn voor 

realisatie van het project. Bijgevoegd is de VOORLOPIGE longlist die is samengesteld op basis van: 

- Intern onderzoek gemeente 

- Brede uitvraag in de stad via website, krant, social media 

Nog uit te zetten acties: 

- zoekopdracht aan een makelaar 

- onderzoek in de onwtikkelzones (op basis van de visies) 

 

 

Longlist 

1. Vergierdeweg 458, boerderij (Hekslootpolder) 

particuliere eigenaar 

2. Vergierdeweg 314-342, weiland (Hekslootpolder) 

particuliere eigenaar 

3. Voormalig voetbalstadion (Haarlemstadion), tussen Jan Gijzenkade en Sportweg; nabij Sportweg 

8 waar nu partycentrum Haarlem is 

4. Blinkertpad 5 

particuliere eigenaar 

5. Terrein tussen Houtpad en Zijlweg 242 (Mercedesgarage) 

particuliere eigenaar: Cobraspen 

6. Davos terrein, Zuid Schalkwijkerweg 36 

7. Ander particulier terrein langs de Zuid Schalkwijkerweg (verkocht door makelaar Koblenz) 

8. Locatie van de oude Duinwijckhal, aan het Badmintonpad 1 (die is al gesloopt en de bedoeling is 

dat de grond wordt verkocht aan Bison bowling) 

9. Nabij de Veerplas en het Veerkwartier: de strook grond tussen het fietspad (Riet- en biezenpad) 

en de camera Obscuraweg mag volgens het bestemmingsplan bebouwd worden (= 

Ontwikkelzone Oostpoort?) 

10. Volkstuinencomplex tussen Roerdomplaan (grens Heemstede) en de bocht in de Westelijke 

Randweg. 

11. Aan de zuidkant van de fly-over (in de buurt van de Ikea), tussen de weg en het woonwagenkamp 

aan de Diakenhuisweg (= ontwikkelzone Oostpoort?). Bijvoorbeeld het hoekje naast 

Diakenhuisweg 45. 

12. Huis en schuur naast het parkeerterrein van het Young Boys terrein (ongeveer op de hoek van de 

Noord Schalkwijkerweg en het Tennispad) 

Memo 
Longlist locaties Skaeve Huse en Domus(Plus) 

CONCEPT_VERTROUWELIJK 
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13. Ergens langs het Liewegje. Langs het Liewegje lijken meerdere stukken grond te liggen met een 

ruime afstand tot bebouwing. 

14. Groenstrook tussen professor Van Gilseschool (Daslookweg 2) en Oosterduinweg  

15. De leegstaande verdieping op het Pannenkoekenparadijs in het Reinaldapark; aan het 

Reinaldapad 10 

16. Seinwezen aan de Kinderhuissingel 1 

17. Groenmarktkerk aan de Nieuwe Groenmarkt 14 

18. Parkeerterrein ten zuidoosten van de Oerkap (Harmejansweg 95) 

19. In de Planetenwijk/Orionzone 

20. Bij de IJsbaan Haarlem; IJsbaanlaan 2 of ten noorden van de Kennemer Sporthal (IJsbaanlaan 4a) 

21. rand Haarlem Noord/Santpoort (?? bv nabij de Dijkzichtlaan??) 

22. Jansstraat 46-48 

23. Watermeterfabriek op de hoek Belgielaan/Noord Schalkwijkerweg, of de kavel aan de noordzijde  

bij pontje Spaarneveer 

24. Boerderij bij Blikerpad 5 

25. Boerderij  Vergiederweg 344 

26. Kleverlaan 200 bij de Schietvereniging en Squashvereniging 

27. Figeekade 

28. Ergens langs de Korte Verspronckweg 

29. Hoek Garenkokerskade/Kinderhuissingel bij het spoor 

30. Spaarne Gasthuis, gebouw Zuiderpoort (tijdelijk te huur) Boerhaavelaan 22 

31. Nieuweweg 2 (boerderij en grond in eigendom gemeente) 

32. Woonwagenkamp aan de Waarderveldweg in de Waarderpolder 

33. De Brug in Waarderpolder (???) 

34. Baljuwslaan 

35. Rioolwaterzuivering achter hockeyclub Saxenburg (Schalkwijk) 

36. Zuiderpolder, voormalige stadionlocatie 

37. Van der Aartsportpark 

38. Mooie Nelweg, Waarderpolder 

39. Kaperpad, waarderpolder 

40. Spoorwegdriehoek (??) 

41. Jaagpad, Schouwbroekerpad 

42. Bliekpad, Veerplas 

43. Schouwbroekertunnel (Zuid Schalkwijkerweg 10) 

44. Robert Nurksweg ergens tussen het Liewegje en de Camera Obscuraweg 

45. Braakliggende kavel op de hoek Europaweg/Zwemmerslaan is misschien een mogelijkheid. 

46. Is het VNU gebouw in Schalkwijk een optie? 

47. het stuk grond waar nu de Pluktuin is aan de Belgiëlaan (dit zijn de voormalige voetbalvelden van 

Young Boys) 

48. de voormalige Koepelgevangenis 

49. het leeg staande pand van het voormalig St.Elisabethsgasthuis , aan het Gasthuisvest 

50. In de Waarderpolder vlakbij Smaak staat een gebouwtje met bushalte in de buurt 
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51. het braakliggende veld achterin de Waarderpolder (ter hoogte van de grote nieuwe brug over 

het Spaarne, dicht tegen de Mooie Nel).   

52. Is het Stationsplein niet geschikt? Locatie waar Pippa's zat, of het Haarlems Dagblad 

53. Verspronckweg-gebouw de Meester 

 


