
Geachte leden van de commissie. 

 

Mijn naam is Marijke ’t Hart en ik ben voorzitter van de wijkraad Meerwijk. Ik spreek hier in namens 
de vier wijkraden in Schalkwijk.  

Wij hebben kennis genomen van het voornemen om een Domus Plus te vestigen aan de 
Nieuweweg. Maar wij hebben ook begrepen dat als de Domus Plus niet aan de Nieuweweg 
gevestigd wordt, deze dan aan de Boerhaavelaan, aan de rand van Schalkwijk, wordt gevestigd. 

Wij vinden het geen goed plan om zo dicht bij Schalkwijk, of het nu is aan de Nieuweweg of aan de 
Boerhaavelaan, een Domus+ te vestigen. Is er nu echt geen beter alternatief te bedenken? Een 
alternatief dat niet zo’n enorme impact heeft op de leefwereld van de bewoners in Schalkwijk? 

Schalkwijk staat helaas is bekend als een sociaal zwakkere wijk Waar heel veel energie door 
diverse partijen wordt ingestopt om deze sterker te maken. U als gemeente heeft benoemd dat u  
dit imago van dit stadsdeel wil veranderen en inzet op positieve stimulansen in Schalkwijk Een 
voorbeeld hiervan is het bouwen van woningen voor mensen die draagkrachtiger zijn. 

Hoe bijzonder is het dan om te vernemen dat de gemeente nog steeds overweegt om in  van deze 
wijk een voorziening te vestigen voor mensen met een sociaal zwakke achtergrond? Het is niet zo 
dat wij deze mensen geen woning gunnen, integendeel. In Schalkwijk wonen al relatief veel 
mensen met een sociaal zwakke achtergrond, de draagkracht van de wijk moet niet nog meer op 
de proef worden gesteld. 

Natuurlijk realiseren wij ons dat het om een kleine groep mensen gaat die in een dergelijke 
voorziening gehuisvest zal worden. Maar wij weten ook dat deze mensen overlast veroorzaken, 
dat is de reden dat zij niet gewoon in de stad gehuisvest kunnen worden. Wij weten dat een kleine 
groep mensen die overlast veroorzaakt een enorme impact kan hebben op veiligheidsgevoelens in 
de wijk. Wij weten ook dat er een enorm tekort is bij de politie en handhaving. Het is dus niet zo 
moeilijk om te voorspellen dat deze mensen een effect zullen hebben op het gevoel van veiligheid 
in Schalkwijk. En dit zal natuurlijk ook een effect hebben op het imago van Schalkwijk. 
 

Daarom ook deze oproep van de vier wijkraden in Schalkwijk aan het college en de raad: zoek een 
andere locatie voor de Domus Plus. 

 

Namens de vier wijkraden in Schalkwijk, 
Marijke ’t Hart 
voorzitter wijkraad Meerwijk 

 


