
 
Open brief: 
  
Geachte Haarlemse Gemeenteraad en College, fracties en werkgroepen,  
 
Er zijn omtrent de geplande Domus Plus en Skaeve Huse projecten inmiddels diverse 
contactmomenten geweest tussen de gemeente Haarlem in al zijn geledingen enerzijds en 
wijkbewoners plus wijkraden anderzijds.  
 
Dit ‘enerzijds en anderzijds’ geeft meteen heel goed aan dat de wederzijdse standpunten 
min of meer zijn gebleven zoals ze al waren. De gemeente had vanaf het begin een plan, 
met zelfs al een speciaal daartoe aangekocht perceel. De democratisch klinkende 
mogelijkheid voor inwoners van Haarlem om zelf mogelijke locaties aan te dragen, bleek 
alleen democratisch te zijn voor de bühne: Alle aangedragen locaties werden snel 
afgewezen, vaak met argumenten waarmee ook de oorspronkelijke locaties afgewezen 
hadden kunnen worden. Zodat de oorspronkelijke locaties als enige locaties overbleven.  
Daarbij is de vereiste minimale afstand tot de dichtstbijzijnde woningen niet toevallig 
zodanig gekozen dat de geplande locaties daar net aan zouden kunnen voldoen. Dit terwijl 
in andere gemeenten bij soortgelijke projecten ruimere afstanden worden gehanteerd.  
 
Vragen, opmerkingen en suggesties vanuit wijkbewoners en wijkraden werden 
aangehoord of soms gelezen, echte antwoorden kwamen helaas niet of nauwelijks. Dat 
bleef veelal beperkt tot ‘We nemen dit mee in de besluitvorming’, of iets dergelijks. 
Openingen om tot echt overleg te komen werden vanuit de gemeente helaas niet 
geboden, terwijl pogingen daartoe (inclusief aangedragen alternatieve locaties) vanuit de 
diverse wijkraden talrijk zijn. Van een echt overleg tussen politiek en inwoners/wijkraden, 
een echte dialoog, is zo helaas nog geen sprake geweest. 
Zo blijft er van de aangekondigde openheid en democratische besluitvorming natuurlijk 
weinig over.  
Net als van het vertrouwen van de inwoners van Haarlem en de wijkraden in de 
Haarlemse politiek.  
 
Er blijft nog één mogelijkheid over om hierin verandering aan te brengen: tijdens de 
(voorlopige?) eindbeslissing in de Haarlemse gemeenteraad.  
Verras ons door het bieden van een opening, bijvoorbeeld d.m.v. een grondig en volledig 
open onderzoek van aangedragen alternatieven vanuit de inwoners van Haarlem en een 
groot aantal wijkraden. Kies voor een oplossing die voor ALLE betrokkenen een goede 
keus is. 
 
Mocht dat wederom niet gebeuren, dan voorzie ik een zich nog jarenlang voortslepend 
proces, iets wat we uiteindelijk geen van allen willen. Niet voor de beoogde bewoners van 
deze instellingen (vaak mensen met uitbehandelde, maar onoplosbare verslavingen, of 
mensen die zich niet kunnen aanpassen aan mensen in hun woonomgeving). Maar zeker 
ook voor inwoners van Haarlem, die recht hebben op een veilige en prettige 
woonomgeving. Daarvoor zullen wijkbewoners en wijkraden zich blijven inspannen.  
Er zijn betere mogelijkheden.  
 
Veel wijsheid en politieke moed gewenst!  
 
Met vriendelijke groet van een verontruste inwoner van Haarlem,  
Jan Wakker 
 




