
Beste gekozen vertegenwoordigers van mij en mijn mede-Haarlemmers 

Als bewoner aan de Amnesty Internationalweg werd ik eind vorig jaar opgeschrikt door een bericht van de 
gemeente. Er zou mogelijk een vestiging van Domus Plus danwel Skaeve Huse in de zeer dichte nabijheid van mijn 
woning geplaatst worden.  (Robertus Nurksweg). En waarom schrok ik? Genoemde woonvormen hebben geen 
beste naam. Bovendien kende ik de verhalen over Domus Plus en Skaeve Huse van mijn moeder. Ze werkt al enige 
decennia bij een van de grootste wooncorporaties van Nederland. Met als specialisatie Zorg en Overlast. Haar 
ervaringen deden mij rillen. Er stond onze buurt al dan niet aan drugs gerelateerde overlast, intimidatie en 
criminaliteit te wachten. 

Na mij verdiept te hebben in het dossier viel ik van verbazing in verbazing. Er wordt onder andere geschermd met 
een SEV-rapport uit 2010 over Skaeve Huse. Diverse ongetoetste onderdelen uit dit rapport komen de gemeente 
zeer goed uit, zoals de afstand tot bebouwing en uitspraken uit Denemarken. Daar staat tegenover dat zaken als 
“openheid” en “transparantie” pas aan de orde komen na kritiek over geheime vergaderingen en geheime 
documenten. Het vrijgeven van zulke documenten gebeurt dan spontaan enkele minuten voor een vergadering 
waar bekend is dat deze kritiek geleverd gaat worden.  

Kritische noten over aankoop van een boerderij aan de Nieuweweg voor dit project worden weggewuifd door een 
theater op te voeren wat de schijn van participatie geeft. Met alle respect, een advertentie in een krant die bijna 
niemand leest, is geen participatie. Het is dan ook bijna spectaculair te noemen dat wanneer er na deze 
participatie, waarbij er alsnog meer dan 60 locaties op de lijst komen, TOCH de Nieuweweg boven blijft drijven als 
geschikte locatie. Met zulk geluk zou ik per direct naar het casino gaan.  

Als je wil dat notoire overlastgevers zo min mogelijk overlast geven, dan is het logisch dat ze daar wonen waar ze 
niemand tot last zijn. Bijvoorbeeld in of aan de rand van een industriegebied. Maar dit lijkt voor de wethouders 
vloeken in de kerk. Ik vind dat heel vreemd, omdat de aangehaalde succesvolle projecten allemaal op ruime 
afstand van bebouwing liggen. Domus+/Skaeve Huse projecten die WEL overlast geven, liggen allemaal te dicht bij 
woningen. En precies dat wil het college: te dicht bij woningen. Toch worden duidelijke redenen voor het 
tegengaan van bewoning niet beargumenteerd met juridische argumenten. En wanneer de wijkraden een 
alternatief bieden die “best of both worlds” is, namelijk niet IN de Waarderpolder maar ernaast, dan VOELT HET 
NIET GOED aldus de wethouder in de media. 

Maar het hele dossier voelt voor ons omwonenden niet goed! Toekomstige onveiligheid. DAT is wat we voelen. Er 
is in de buurt volstrekt geen draagvlak voor de gemeentelijke plannen.  

Uw keuze zal een grote impact op onze levens hebben. Wij houden u daar moreel verantwoordelijk voor.  

Dit project hoort niet in een woonwijk. Niet aan de Nieuweweg, niet als alternatief aan de Robertus Nurksweg, 
Niet in Oost, Niet in Noord!  

De aangedragen locatie bij Schoteroog voelt voor ons goed. Maar is ook feitelijk de beste!  

Het zou de raad sieren om de beslissing niet op 22 april te nemen, maar uit te stellen en op een democratische 
wijze met de bewoners in gesprek te gaan. Voor alle partijen is het belangrijk een juiste keuze te maken. Neem uw 
verantwoordelijkheid. 


