
Haarlem, 14 april 2021 

Niet weer in Oost!!! 

Geachte leden van de Commissie Samenleving en Ontwikkeling, 

Bij deze wil ik mijn ongenoegen uitspreken aangaande het proces locatiekeuze t.b.v. Domus+ en 

Skaeve Huse. 

Van begin af aan is het zeer ondemocratisch verlopen en zijn wij op geen enkele wijze betrokken 

geweest in de doorlopen procedure; 

- In de procedure aankoop door dhr. Botter Nieuweweg 2 t.b.v. Domus+ ging het al goed mis, 

bewoners en ook de leden van de commissie Samenleving werden er mee overvallen 

- Nadat protesten binnenkwamen en inspreek bijdragen van de bewoners Parkwijk-Zuiderpolder-

Penningsveer, werd t.b.v. Domus+ gewijzigd in strategisch vastgoed  

- In 2018 bestond er al een longlist van 53 locaties en niet zoals in de website opvang van de 

gemeente Haarlem staat, dat in 2019 een oproep via social media, wijkraden en het Haarlems 

Dagblad is gedaan te komen met locatie voorzieningen voor de boven genoemde doelgroepen. 

Verder staat te lezen dat vanuit de bewoners etc. 60 locaties zijn aangedragen. Een grote leugen, 

want ze waren er al in 2018 en de wethouders hadden al bepaald waar ze moesten komen, 

moesten eigendom zijn van de gemeente. 

- Ook mijn echtgenoot en anderen Domus+ locaties bezocht in Wehl bij Doetinchem en Lunteren 

en recentelijk bij de Tafelbergweg in Amsterdam. Zelfs heeft raadslid Ans Putman uit Doetinchem 

en bewoner Adriaan Koppens de moeite genomen om te komen inspreken in de vergadering van 

de commissie Samenleving. Het Leger des Heils straft bewoners door ze op straat te zetten, zoals 

wij recentelijk nog hebben kunnen lezen in het Haarlems Dagblad voor 2 weken.  

- Mevrouw Meijs geeft aan ernaar te kijken. Uiteindelijk heeft de rechter op verzoek van een 

advocaat bepaald dat deze straf moest worden teruggedraaid en niet door initiatief van de 

wethouder, zoals ik teruglees. Zo is het in Wehl ook gegaan en de Domus+ locatie is uiteindelijk 

door het Leger des Heils na een steekincident gesloten. 

- Insprekers welke bekend zijn in hun vakgebied met bovengenoemde doelgroepen hebben ook 

duidelijk aangegeven dat het niet verstandig is locaties te kiezen dichtbij een woonomgeving, 

nabij het Reinaldapark en locatie voorzieningen waar al gedeald wordt. Dat is de kat op het spek 

binden en gaat voor veel problemen zorgen. In het rapport van de heer Esselink wordt ook 

geadviseerd de Domus+ locatie niet te vestigen in de nabijheid van de handel van drugs, trekt 

nog meer dealers aan. 

- Schijn democratische procedures volgen, onderzoek locaties door wv Studio, aangedragen door 

een bevriende relatie, online gesprekken met de bewoners in december 2020 etc. Zo de vele 

insprekers die volgden. 

- Wij bewoners en de vele insprekers hebben het gevoel “als een stelletje kleuters behandeld te 

worden. Het hele proces en locatiekeuze wordt door de 9 wijkraden niet gedragen en verwijten 

U onbehoorlijk bestuur. Ik heb de indruk dat men gewoon wil doordrukken en niet zou willen 

toegeven dat er in het verleden wel eens een verkeerde beslissing zou kunnen zijn genomen. Ik 

wens U veel wijsheid toe. 

Diverse mensen in onze omgeving hebben aangegeven hun kinderen c.q kleinkinderen daar niet 

meer te willen laten spelen. 

Met vriendelijke groet, 

Marja de Bruijn-Karssen 


