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Onderwerp: 
Bezwaar bouw DomusPlus en/of Skaeve Huse op locatie Noord-Akendam. 

Inleiding: 
De gemeente Haarlem kiest binnenkort een locatie voor een DomusPlus gebouw bestemd 

voor 24 bewoners. Op een andere locatie, wil de gemeente zes woningen laten bouwen, de 

zogenaamde Skaeve Huse. 

In een DomusPlus krijgen bewoners met een uitbehandelde verslaving – of met een 

psychosociale, psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking – langdurige 

ondersteuning en voorts, als zij dat willen, dagbesteding. Er is 24 uur per dag intensieve 

begeleiding en toezicht aanwezig.  

Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen 

aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Bij de Skaeve Huse 

zal de beheerder slechts op“piekmomenten” aanwezig zijn. 

U als gemeenteraad besloot op 22 oktober 2020 vier locaties aan te wijzen voor een 

DomusPlus voorziening en zes Skaeve Huse. 

Wijkgesprekken: 
Op 7 december 2020 sprak wethouder Marie-Thérèse Meijs met bewoners, verenigingen en 

ondernemers van de Boerhaavewijk en de wijk Vondelkwartier. Alle aanwezige betrokkenen 

hebben de wethouder klip en klaar verteld dat de komst van deze voorzieningen een grote 

bedreiging vormen voor de veiligheid en de leefbaarheid in hun wijk. De beoogde doelgroep 

voor DomusPlus/Skaeve Huse past namelijk niet bij een kinderrijke wijk zoals het 

Vondelkwartier met tal van sportclubs, de enige weg van en naar Spaarndam, op minder dan 

100 meter (20 meter) staat een woonboerderij welke is verhuurt aan een nazaat van de 

eigenaar van de boerderij Noord-Akendam.  De boerderij is tevens een monument. Deze 

groep past niet naast een uitvaartgebouw met diverse begraafplaatsen. Plekken waar rust 

onmisbaar is om afscheid van je geliefde te kunnen nemen.  
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Naast deze inhoudelijke bezwaren hebben ook enkele aanwezige hun onvrede uitgesproken 

over het feit dat zij niet vooraf, maar pas achteraf, dus na de besluitvorming door uw raad, 

hun mening hebben kunnen geven.  

“Dat is niet meer van 2020. Een modern bestuur heeft een open oor voor zijn burgers en laat 

hun mening meewegen voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming.” Zei één van de 

sprekers uit onze wijk. 

Het viel mij daarbij op dat de wethouder  steeds maar weer verklaarde dat de Waarderpolder 

niet in beeld mag komen als een geschikte locatie, omdat het gebied geen woonbestemming 

heeft. Door de Waarderpolder taboe te verklaren geeft de wethouder geen ruimte aan welke 

vorm van bestuurlijk meedenken dan ook. 

Andere alternatieven zijn natuurlijk ook mogelijk. 

Inmiddels hebben, ik schrijf 29 maart 2021, al 1200 wijkbewoners van het Vondelkwartier 

een petitie getekend waarin zij aangeven het niet eens te zijn met de locatie Noord-Akendam. 

 
Mijn oproep: 
 
Zoek andere geschiktere locatie voor deze DomusPlus en/of Skaeve Huse projecten zijnde een 

locatie niet zo dichtbij begraafplaatsen, sportvelden waar veel kinderen naar toe gaan, 

doorgaande routes voor onder andere schoolgaande kinderen en niet in de laatste plaats 

dichtbij een woonwijk waar de bewoners doorheen gaan als ze naar de supermarkt gaan. 

Daarmee toont u aan echt te luisteren naar uw inwoners.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

F.R.Tigchelaar 

Warmtefoto@gmail.com 

 
 


