
Geachte raadsleden, 

 Mijn naam is Reineke Rambocus-de Vries geboren en getogen Haarlemse, ik wil vanavond 
gebruik maken van mijn spreekrecht om mijn bezwaren tegen de plannen van de verslaafde 
opvang in het Reinaldapark toe te lichten. 

De afgelopen jaren heb ik Haarlem een ware transformatie zien doormaken, vooral in Oost 
gaan de positieve ontwikkelingen snel. Het Reinaldapark is hierin een belangrijk onderdeel, 
nog niet zo lang terug was dit een brak liggend stuk terrein met vervuilde grond. Intussen is 
dit langzaam in een bruisend park aan het veranderen met een leuke horecagelegenheid 
een speeltuin voor kinderen en mooie paden en velden waar gerecreëerd kan worden. Ik 
was dan ook erg ontdaan toen ik hoorde dat er plannen werden gemaakt om aan de rand 
van dit mooie park 24 overlast gevende verslaafde op te vangen, dit kan toch niet waar 
zijn!  

Dit is niet alleen een kwestie voor de direct omwonende maar raakt alle Haarlemmers. We 
zouden uiterst voorzichtig moeten zijn met een park, een stuk groen in één van de meest 
versteende steden van Nederland. Haarlemmers gebruiken dit om te kunnen ontspannen 
en te recreëren, iedereen zou zich hier veilig moeten kunnen voelen, vrouwen, mannen en 
kinderen. Door de komst van deze opvang wordt dit ernstig bedreigt. Het mag duidelijk zijn 
dat we hier niet spreken over normale verslaafden maar over de echte probleemgevallen. 
En natuurlijk zal er straks extra politie en bewaking in het park aanwezig zijn. Maar puur dat 
feit is niet bepaald sfeer verhogend, de uitstraling van dit park zal hier onder te lijden 
hebben; en naar mijn menig de positieve lijn die we hadden ingezet te niet doen. 
Persoonlijk zal ik niet meer met hetzelfde plezier in dit park kunnen rondlopen en ik zal 
zeker niet meer mijn kind hier laten spelen. Wat hebben we dan met deze beslissing 
uiteindelijk bereikt? 

Maar gelukkig is het nog niet zo ver, graag wil ik jullie als volksvertegenwoordigers van alle 
Haarlemmers vragen naar de alternatieve keuzes te kijken. De verschillende wijkraden 
hebben al voorstellen gedaan voor een locatie in de Waardepolder. Ik zou willen dat hier 
serieus naar gekeken wordt, ook als hiervoor een verandering van het bestemmingsplan 
nodig is, dit is trouwens ook geen obstakel voor de locatie in het Reinaldapark. 

Als raad dienen jullie alle afwegingen mee te nemen, op papier lijken plannen soms mooi 
maar de praktijk is toch vaak anders, zo blijven bijvoorbeeld de mensen die protesteren bij 
de abortuskliniek in Bloemendaal ook niet in het aangegeven vakje staan. Teken dus niet 
klakkeloos bij het kruisje, laat je groene hart spreken en denk niet alleen aan 24 maar aan 
alle 160 duizend Haarlemmers. 

 Bedankt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Reineke Rambocus-de Vries 
 


