
Goedendag voorzitter en raadsleden van de commissies, 

 

Mijn naam is Wim Kleist en sta hier als bewoner van het Burgemeester Reinaldapark. 

Afgelopen dagen is Nederland geconfronteerd met de Haagse affaire rond Pieter Omtzigt, waarbij 

duidelijk naar voren kwam dat het vertrouwen in de Haagse Politiek zeer is geschaad.  

Bij een onderzoek naar de zetelverdeling van de afgelopen verkiezing zou Pieter met een eigen partij 

23 zetels hebben gekregen. 

Om ons niet te zeer teleur te stellen heeft het College er voor zorg gedragen dat we onze eigen 

Haarlemse affaire hebben, het project Domus+ Nieuweweg. 

Dit heb ik, van begin tot nu toe, in persoon mogen mee beleven en ben diep, diep teleur gesteld in 

het verloop. 

Zelfs voordat de aankoop door de gemeente plaats vond zijn bewoners op de hoogte gesteld dat 

wijziging van het bestemmingsplan moeilijk, zo niet onmogelijk zou zijn. Ook de, door drie partijen 

aangevraagde, Quick Scan werd niet door de gemeente gehonoreerd. 

Daarna heb ik zoveel zaken voorbij zien komen, onjuiste info, achterhouden van informatie, (Motie 

van Afkeuring, amendement ”Maak aankoop Nieuweweg een grondaankoop zonder pretenties”).  

Een vertrouwelijke Short list zou al samengesteld zijn in 2018 door ambtenaren, met de huidige 

locaties daar al benoemd, een jaar voordat de uitvraag in de burgerij plaats vond. 

Daar is een warrig onderzoek door een Amsterdams bureau bovenop gelegd met wisselende en zeer 

betwistbare criteria. 

Als er dan vanuit de wijken wordt gesproken van  wanbestuur en machtsmisbruik, dan zijn dat 

termen die voor mij niet thuis horen in een nieuwe democratie die een open dialoog voor zou 

moeten staan. 

 

Onderbouwde alternatieven ingebracht door de wijken en gedegen bezwaren tegen onjuiste criteria 

zijn terzijde geschoven.   

Ik schaam me plaatsvervangend voor de hele gang van zaken en roep de raadsleden op zich niet te 

laten regeren door de voorgebakken uitkomst van het College en uw kritische en controlerende taak 

serieus te nemen; ook met het oog op de verkiezingen volgend jaar. 

 

Ik wens U alle wijsheid en sterkte. 
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