
 

 

Geachte  commissie,  
 
In de digitale krant van het Haarlems dagblad las ik het bericht 
dat de gemeente opnieuw de locatie Schoteroog serieus wil 
gaan bekijken als optie voor een Domus plus of Skaeve Huse in 
Haarlem.  
 
Wij, de bewoners, zijn heel blij met dit bericht! 
 
Floor Roduner gaf aan dat er 3 grote bezwaren zijn, waarop ik 
graag wil reageren. 
 
Geluidsoverlast van de Waarderpolder:  
Alle 3 de locaties in Haarlem Oost liggen aan een snelweg, 
deze geven aanzienlijk meer geluidsoverlast dan de 
Waarderpolder, vooral bij een nat wegdek. 
Schoteroog ligt te ver van de bedrijven. 
Dat bewoners hierover gaan klagen lijkt me niet waarschijnlijk. 
Het zijn geen huizen die duur verkocht worden. Daarnaast 
staan er nog 2 woonboerderijen op veel kortere afstand. 
 
De bouwlocatie staat op een afvalberg: 
Deze afvalberg is goedgekeurd voor recreatie! 
De bewoners zijn geen kinderen die met een schepje in de 
bodem gaan wroeten. 
Indien men een moestuin wil gaan aanleggen, dan zou dat op 
verhoogde bakken kunnen. 
Daarnaast nemen deze bewoners dagelijks een dusdanige 
hoeveelheid gif tot zich middels drank, drugs en roken, dat deze 
vuilnisbelt daar niet meer zoveel aan toe zal voegen. 
 
Beschermd natuurgebied: 
Als de gemeente deze plek echt wil, dan kan zij het 
bestemmingsplan wijzigen. 
Dit gebeurd vaker.  
 



 

 

Giftige stoffen in de Waarderpolder: 
Ik weet niet wat men met deze opmerking wil? 
1) Te gevaarlijk voor de gezondheid?  
In dit geval zouden alle werknemers die iedere dag in de 
Waarderpolder aanwezig zijn een te groot risico lopen! 
2) Men is bang dat de nieuwe bewoners gaan rommelen met de 
giftige stoffen? 
Dit lijkt me zeer onwaarschijnlijk voor deze doelgroep en 
daarnaast verwacht ik dat buitenstaanders hier niet bij kunnen, 
want in dat geval loopt Haarlem een continu risico. 
 
Als laatste zal over blijven dat men vreest voor zijn spullen. 
Dit hebben we dan gemeen met elkaar. Maar, in de 
Waarderpolder zijn alle bedrijven goed beveiligd en wordt het 
hele gebied ook in de avond en nacht goed in de gaten 
gehouden. Dit geld niet voor Haarlem Oost!  
 
Schoteroog is een mooi en rustig gebied waar menigeen een 
huisje zou willen hebben. Echt waar! 
Ik hoop oprecht, voor alle partijen, dat jullie deze locatie goed 
gaan bekijken en vergelijken met de andere locaties. Nu is het 
even extra werk, maar het kan veel opleveren. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens de bewoners van Boerhaavewijk 
Toos van Stralen  


