
 
 
Van: Klaver   
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 13:22 
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
Onderwerp: Inspreekbijdrage lokatie keuze Domus(plus) en Skeave Huse bijeenkomst 31 maart 2021 
 
Beste gemeente Haarlem, 
 
naar aanleiding over verkregen informatie over de komst van Skaeve Huse in Haarlem Noord 
schrijf ik deze mail. 
 
Het Verbaasd mij dat Gemeente Haarlem van plan is om dit aan de rand van een kinderlijke wijk 
te plaatsen. 
Langs een weg die veelvuldig gebruikt wordt als toegangsweg voor scholen en sportclubs. 
Alsmede de aanwezigheid van maar liefst twee uitvaartcentra aldaar waar men de mogelijkheid 
moet krijgen om in alle rust en op gepaste wijze afscheid te nemen van geliefden. 
 
Wat mij verder nog verbaasd: 
-De beoogde lokatie betreft een monument waarvan de gemeente opeens het bestemmingsplan 
kan aanpassen zonder dat hiervoor draagvlak van de wijk is?  
 Terwijl initiatieven uit het verleden hier telkens werden afgewezen op landelijke en 
cultuurhistorische waarden.  
 Nog even terugkomend op die bestemmingsplannen.  
In de waardepolder kunnen deze bestemmingsplannen niet worden aangepast terwijl hier voor 
de burgers van Haarlem wel voldoende draagvlak is? 
 
-Extra veiligheidsmaatregelen vanuit de gemeente terwijl het iedereen weet dat handhaving al 
jaren in Haarlem tekortschiet. 
Hoe en waar gaan deze verslaafden aan drugs komen en hoe gaan zij dit financieren? Via mijn 
achtertuin? (letterlijk en figuurlijk) 
Handhaving zal in de loop de tijd worden afgeschaald bij mensen die hier worden geplaatst 
omdat er geen hoop meer is om ooit nog in deze maatschappij te fungeren? Ze zitten hier voor de 
rest van hun leven. mocht u dit vergeten zijn. 
 
Tijdens de informatie avond werd er op deze en vele andere vragen al geen antwoord gegeven 
en werden alternatieve lokaties steevast met dezelfde eenzijdige vooropgestelde argument 
afgewezen. 
En waar ik al bang voor was, zie ik de zelfde werkwijze terugkomen in jullie besluitvorming. 
 
Ik geef toe dat ik in deze mail verre van volledig ben en eenzijdig naar u toe.  
Maar ik stuur deze mail omdat ik er vertrouwen in heb dat de gemeente ook zal toegeven verre 
van volledig en eenzijdig te zijn en op deze besluitvorming zal terugkomen. 
 
Vriendelijke groeten 
Hans Klaver 
Bezorgde vader van drie kinderen. 
 
 
 


