
Inspreekbijdrage van Henk de Bruijn, bewoner Nieuweweg Haarlem voor de gecombineerde 

raadsvergadering op donderdagavond 31 maart 2021. 

Geachte leden van de Commissie Samenleving en Ontwikkeling, 

Wij bewoners Nieuweweg en omwonenden vinden het teleurstellend op welke wijze de 

locatievoorziening ten behoeve van Domus+ is gekozen. Bij ons bewoners Parkwijk-

Zuiderpolder-Penningsveer is geen enkel draagvlak voor uw keuze en die van het College. 

1. Begin 2018 moesten wij middels een schrijven vernemen dat de gemeente 

Haarlem interesse toonde voor de boerderij gelegen aan de Nieuweweg 2 van 

onze buurman Aad Engele. In januari 2018  kreeg JSR van de gemeente de 

opdracht een taxatierapport te maken van de boerderij. 

 

2. Van een aantal aspirant-kopers kregen wij de mededeling dat volgens de 

gemeente Haarlem de agrarische bestemming niet gewijzigd zou kunnen worden. 

Zo ook het verzoek aan de gemeente van een 3-tal kopers voor het verkrijgen van 

een QuickScan werd afgewezen, daar was binnen de gemeente géén tijd voor. Van 

1 der erfgenamen van de verkopende partij vernamen wij dezelfde geluiden. 

 

3. Vanaf het begin stond al vast dat hier de locatie Domus+ moest komen, zo ook 

vermeld in de stukken toegezonden aan de Raad en de Commissie Samenleving 

. 

4. Recentelijk hebben wij een bezoek gebracht aan de locatie Domus+ aan de 

Tafelbergweg in Amsterdam. Gesproken met locatie managers van het Leger des 

Heils, een rondleiding gehad, zo ook met RTV-NH aan winkelcentrum het 

Reigersbos en zelf interviews afgenomen bij bewoners en winkeliers. Vanavond 

wordt op RTV-NH een verslag van ons bezoek hierover uitgezonden. Vanaf 17.00 

te zien en wordt herhaald. 

 

5. In uw participatie verslag van 15 maart 2021 staat o.a. het volgende: “op de 

uitvraag aan de inwoners van Haarlem in 2019, te komen met locaties kwamen 

véél reacties, wel 60 locaties werden genoemd”, vreemd want in 2018 was er al 

een short list van 53 locaties bij de gemeente en wij bewoners van de Nieuweweg 

hebben er ook 8 aangedragen samen 61. In dit rapport staat ook; “Dat er in de 

omgeving plekken zijn waar regelmatig gedeald wordt, wordt niet per se als 

negatief beoordeeld. De dealers zitten dicht in de buurt”. “Ook zullen wij de 

bewoners van Domus+ regelmatig tegenkomen op weg naar de supermarkt of 

wellicht het Pannenkoeken paradijs”.                                                                       

Dit participatie verslag is zo opgesteld dat alles er leuk uitziet. Hoe gek kun je 

het maken. Dealers in de buurt geen enkel probleem??? Wat een onzin!!! 

 

6. Als gemeenteraadslid bent U gekozen volksvertegenwoordiger voor ons allen en 

niet alleen voor 24 of 6 kwetsbare mensen. 

 

7.  Wij doen een beroep op uw verantwoordelijkheid het besluit op 22 april voorlopig 

te willen uitstellen en met de bewoners op een juiste democratische wijze in 

gesprek te gaan en samen op zoek te gaan naar voor alle partijen geschikte locatie 

voorzieningen. 

 



8.  Diverse partijen hadden bij de vorige gemeenteraad verkiezingen in hun 

programma beloofd niet te zullen bouwen in de Groene Zoom, wat is er van die 

belofte overgebleven? Niets. 

 

9. Mocht U toch besluiten op 22 april een keuze te maken en de Nieuweweg 2 kiezen 

dan zijn wij genoodzaakt er met gestrekt been in te gaan en langdurige procedures 

op te starten. Ook richting de komende gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels 

hebben wij een crowdfundings actie opgestart voor de te maken kosten en worden 

bijgestaan door een bekend advocaten kantoor 

 

10. Wij hopen dat het niet zover hoeft te komen en vragen om een “transparante 

Democratie en wensen U veel wijsheid in het maken de juiste keuze voor ons 

allemaal. . 

 


