
Geachte Raad, 
 
Via de media verneemt het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub de discussie over de geschiktheid 
van Schoteroog als woonplek voor overlastgevers en daklozen en lezen dat de gemeenteraad daar 
vanavond over vergadert. Ik heb het onderwerp eerlijk gezegd niet in de agenda's terug kunnen 
vinden. 
 
Wij begrijpen de complexiteit bij de vaststelling van een geschikte locatie. 
Tot nu toe is ons hierover als "bewoners" van de kop van Schoteroog echter niets gevraagd. Daarom 
wil ik namens de Haarlemsche Jachtclub langs deze weg onze bezorgdheid uitspreken. 
Bij de besluitvorming verzoeken wij u mee te nemen dat op de kop van Schoteroog, de locatie waar 
onder andere de Haarlemsche Jachtclub gevestigd is, zeker na zonsondergang weinig tot geen sociale 
controle is. Dit aspect baart het bestuur ook zonder bovengenoemde huisvesting al zorgen. 
Onze leden voelen zich wanneer zij aan het einde van de dag, of op dagen dat het er weinig publiek 
is, naar onze vereniging komen of deze verlaten niet veilig. Vanaf ons verenigingsterrein naar de auto 
op de parkeerplaats of op de fiets langs de verlaten Mooie Nelweg naar de stad doe je niet 
onbezorgd. 
Daarbij komst dat onze vereniging een actief jeugdbeleid heeft waarbij meerdere avonden per week 
jongeren naar onze vereniging komen en later op de dag, na bij voorbeeld de zeillessen weer naar 
huis gaan. 
Wij zijn van mening dat huisvesting van overlastgevers en daklozen op dit deel van Schoteroog voor 
onze leden en bezoekers een verhoogd risico met zich mee brengt en dat dit de te huisvesten 
personen op deze locatie, ver van de "bewoonde wereld", in verder isolement plaatst. 
De Haarlemsche jachtclub vraagt u dringend om uw aandacht voor deze aspecten in dit zeker 's 
avonds verlaten deel van de Waarderpolder/Schoteroog. 
 
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid onze zorgen nader toe te lichten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wilko Emmens 
 


