
Ik heb een opmerking en 3-tal vragen over de plaatsing van de Domus + aan de Vergierdeweg. 
 
OPMERKING 

- De locatie aan de Vergierdeweg is uiterst ongeschikt. 
 
Voor autoverkeer is de Vergierdeweg wellicht niet een drukke doorgaande route, voor fietsverkeer is 
de werkelijkheid heel anders. 
Er is zeer veel schoolgaande jeugd vanuit Spaarndam, Velserbroek en omgeving die gebruik maken 
van de doorgaande fietsroute. 
Ook de talrijke sportverenigingen in de directe omgeving genereren veel (fiets)verkeer. 
Verder maken de naastgelegen uitvaartgelegenheden de locatie erg ongeschikt voor een Domus+. 
 
Er zijn al verschillende opvanglocaties in de buurt:  

- De Hartekamp groep Reviusstraat, jongeren opvang locatie 
- Wooncomplex Delftplein/Dijkzichtlaan, statushouders 
- Velserpoort, dak en thuislozen opvang 

Iedereen is welkom in de buurt maar de Domus+ is meer dan een brug te ver. 
 
 
VRAAG 1 

- Hoe bekostigen de Domus + bewoners hun drugsverslaving? 
 
Deze vraag heeft u eerder tijdens een online bijeenkomst ontweken met de reactie dat u geen 
antwoord had op deze vraag. 
Houdt dat in dat u het antwoord niet weet of dat u het antwoord niet wilt of kunt geven?  
Graag een oprecht, eerlijk en volledig beargumenteerde reactie. 
 
Drugsverslaafden in deze categorie zijn vaak veelplegers van diefstal, inbraak, beroving etc. 
Er heerst grote angst dat de Domus + bewoners in de voorbijgangers een makkelijke prooi zien om 
hun drugsverslaving te kunnen bekostigen of andere frustraties te botvieren. 
 
Als vader van een jonge dochter ben ik zeer ontstemd dat de gemeente deze plannen lijkt door te 
drukken over de ruggen van de buurtbewoners. 
 
VRAAG 2 

- Is er een garantie dat de gemeente overgaat tot sluiting of verplaatsing van de Domus+ bij 
aanhoudende overlast? 

 
VRAAG 3 

- Hoe gaat de gemeente de aanvullende overlast meten en bij overschrijding van welke 
waardes zullen er concrete acties komen vanuit de gemeente? 

 
 
De recente Nederlandse geschiedenis toont een lange lijst van falende begeleiding en beleid met 
betrekking tot personen met psychische stoornissen. 
Het zou toch onvergeeflijk zijn als er door uw beleid een stille tocht in onze buurt georganiseerd 
moet worden…. 
 
 
Hoogachtend, 
Rolf Gorter 
 


