
Beste gemeenteraad van Haarlem,

Met steeds grotere verbazing volg ik het hele Domus plus en Skaeve huse verhaal.
Met name de vastberadenheid van de wethouders om vooral niet af te wijken van de locatiekeuze is zeer
opmerkelijk.
De behoefte om een opvang te creëren voor een groep mensen die eigenlijk nergens meer terecht
kunnen in verband met systematische overlast is overduidelijk. Die opvang moet er gewoon komen.
Wat zou dan een geschikte locatie kunnen zijn zodat de systematische overlast voor ALLE Haarlemmers
beperkt blijft en dat de overlastveroorzakers een plekje kunnen krijgen die controleerbaar is?
Zullen we dan eens op Google-maps gaan kijken of er in Haarlem of omgeving iets beschikbaar is?
Tegen de grenzen met Bloemendaal, Aerdenhout, Heemstede of Santpoort-zuid?? Nee toch?
Volgens “de kenners” in de gemeente blijven er alleen locaties in Haarlem-Noord en Haarlem-Oost over.
Ofwel nabij een paar woonwijken waar vooral geen rijke of invloedrijke Haarlemmers wonen.
Dat de Waarderpolder/Schoteroog bij de locatiekeuze niet bovenaan gekomen is, is mij aan de ene kant
een groot raadsel, maar verbaast het mij dan ook weer niet vanwege de aankoop van een stukje grond
aan de Nieuweweg en een troebele informatie hierover naar de directe omgeving.
Het hele traject erna met inspraakavonden en zoektochten was natuurlijk een grote politieke poppenkast.
Het lijkt wel of de belangen van bedrijven of zelfs van de wethouders een grotere rol spelen dan de
veiligheid en het woon- en leefgenot van de wijken in Haarlem-Oost en Haarlem-Noord.
Ik zou zeggen, Gemeente neem je verlies en zoek voor de Nieuweweg een andere bestemming.
Een creatieve broedplaats, een ecologische boerderij, een opvanglocatie voor  mensen met een
verstandelijke beperking, een sportvereniging, een kweektuin etc. GRAAG!!

Waarom geen Schoteroog?
In de kranten bespeur ik een grote afkeer van de wethouders tegen de locatie Schoteroog.
Er wordt onder andere geroepen dat de geluidsnormen niet voldoen, terwijl het juist een rustigere plek is
dan naast de Nieuweweg en de reserve locatie aan de Robertus Nurksweg.
De locatie Schoteroog ligt overigens net naast de waarderpolder covenant grens.
Volgens jullie rapport “Economische visie Haarlem” is er geen enkele clash te vinden met deze locatie.
Welke belangen zijn hier nu mee gemoeid?
Zijn er achter de schermen al “afspraken” gemaakt tussen belanghebbenden?
Ik denk dat het opvragen van stukken via de WOB alleen maar zwartgelakte papieren gaan opleveren.
5761 Handtekeningen zijn inmiddels gezet onder een petitie tegen de verslaafdenopvang in
Haarlem-Oost en Haarlem-Noord  (stand op 09-04-2021) .
Dit zijn momenteel dus veel boze Haarlemmers met stemrecht.
Beste Gemeenteraad, stem met uw verstand en in het belang van ALLE Haarlemmers en niet voor een
handjevol mensen met een dubbele agenda.
Kies voor het Schoteroog en 5761 kiezers zullen u dankbaar zijn.

Met vriendelijke groeten,
Richard Lagerweij
Haarlem


