
Goedenavond, 
 
Na het eerste deel online gevolgd te hebben kijk ik uit naar het vervolg van het debat en de beslissing 
over het Domusplus project. 
 
Mijn vrouw en ik wonen al een aantal jaar in de buurt en gaan binnenkort verhuizen naar een woning 
in de Groene Linten. 
Omdat we de buurt kennen, wil ik ook mijn zorgen uiten over de voorgenomen locatie aan de 
Nieuweweg. Op het kruispunt van deze weg, ter hoogte van het Reinaldapark, is al lange tijd de 
aanwezigheid van drugsdealers te aanschouwen, alsof ze aan het wachten zijn op klanten - en die 
lijken nu ook echt te komen! 
Ik gun de bewoners een goede plek, maar om drugsverslaafden naast een drugsdealers plek te 
zetten, is als diabeten voor de Jamin zetten; deze verleidingen leiden tot meer gebruik, en misschien 
wel een overdosis tot gevolg. 
 
De vele mensen die hebben gesproken tijdens de 1e sessie hebben allemaal hetzelfde beeld 
geschetst; er moet een betere plek gevonden kunnen worden, voor iedereen! 
 
De Groene Linten is bij uitstek een buurt waar veel jonge gezinnen met kinderen wonen. Een plek 
waar kinderen veilig buiten moeten kunnen spelen. Met de komst van Domusplus is er een groot 
risico dat dit verstoord kan worden - de dichtstbijzijnde supermarkt en andere winkels liggen precies 
in het verlengde van de Groene Linten. 
Hiermee wordt er een looproute door de Groene Linten gecreëerd waar niemand op zit te wachten. 

Vrijwel alle buurtbewoners opperden hetzelfde alternatief; kijk naar een plek in of bij de 
Waardepolder, waar de overlast voor omwonenden veel minder gaat zijn. 
 
Ik heb begrepen dat de locatiebepaling al een lang traject is geweest, maar laten we het eenduidige 
geluid van de buurtbewoners niet negeren en serieus kijken naar een alternatief met zo min mogelijk 
overlast. 
 
Bij voorbaat dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Remco 
 


