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Beste gemeenteraadsleden 

Hier een noodkreet van iemand die zich al jaren inzet voor het welzijn en het leefbaar maken, en houden 
van een wijk met historie. 
Voor vele ben ik wel een bekende , maar zal mij toch aan u voorstellen voor hen die niet weten wie ik ben. 
Mijn naam is Gerrit Vooges en mijn huidige functie is voorzitter van de wijkraad sportheldenbuurt, 
voorheen Harmenjanswijk. (Woon in de wijk 63 jaar) 
Dit werk doe ik al zeker 30 jaar, en heb mij altijd voor de wijk op vele fronten in moeten zetten om van een 
bepaald stigma af te komen. 
Doe dat nog steeds met een opgeheven hoofd want ik laat ons nooit vernederen naar wat er in het 
verleden misschien verkeerd is gegaan, waar niet iedereen in de wijk schuldig aan kon zijn. 
Het lijkt ons nu met vele anderen oude wijkbewoners die onze wijk een warm hart toe dragen aardig te 
lukken, zie de sloop nieuwbouw van de wijk, en de ontwikkeling van het Droste wonen. 
Een prachtig wijkcentrum op de hoek van de Oudeweg, Wim van Eststraat met boven ons wijkcentrum 9 
Appartementen van het RIBW, voor mensen die in de maatschappij hun plekje proberen teug te vinden. 
Dat is tot heden zonder problemen gebleven, en hopen dat het ook zo blijft, op de andere hoek van de 
Oudeweg, Kick Smitweg een appartementen complex met bewoners van de Hartenkamp ook zonder 
problemen. 

Het is ons gelukt nieuwe bewoners uit de wijk geïnteresseerd te krijgen mee te praten en deel te gaan 
nemen in de wijkraad . 
Bewoners met allemaal dure koopwoningen op het Droste complex en de vrijstaande woningen verdeeld 
over de gehele wijk zien het belang in van meedoen en meepraten. 
Daar zijn wij als wijkraad alleen maar blij mee, en hopen dat ook dit vruchtbaar mag blijven. 
Over het algemeen jonge gezinnen, en de kindergeboorte viert hier dan ook hoogtij er zijn zeker zo'n 60 
kinderen de laatst twee jaar hier geboren. 

Nu de rede van mijn schrijven aan u. 
De gemeente heeft aan gegeven dat er een Unilocatie moet komen ergens in Haarlem voor verslaafden, 
dak en thuisloze , en andere moeilijk te plaatsen mensen. 
Wij begrijpen dat deze mensen ook recht hebben op een menselijk bestaan en opvang. Maar hier plaatsen 
is voor de wijk terug naar af. de achterbuurt van vroeger is terug. 
Wij proberen van een bepaald vooroordeel af te komen , maar lukt zo niet. 
Er is een plek aan gewezen op de Oudeweg waar een haalbaarheids onderzoek naar gedaan moet 
worden, dat is volgen ons een verkeerde keuze en ik zal verklaren waarom. 
Deze plek is een schijnoplossing, en zal straks duurder uitkomen dan rekenmeesters nu berekenen. 
De Brijderstichting en het Leger des Heils geven aan dat er in het centrum iets gevonden moet worden is 
hun advies.yce 
De bewoners van een unilocatie zullen in het centrum van Haarlem dagelijks hun vertier gaan zoeken. 

U. ai,£ X (6 n! t & E ffi,*,! Sl!» i Ma^ro. rttamsiOM, 
1 



Op zoek zullen gaan naar een supermarkt, die in de hele omgeving hier niet te vinden is, een caféachtig 
iets gaan zoeken ook niet hier aanwezig . 
Contacten zullen proberen te leggen met de bewoners van de RIBW woningen,want daar moeten ze 
dagelijks langs, kunnen nog bekenden van hun zijn met alle gevolgen van dien. 
Vandaar mijn opmerking tot heden zonder problemen met de bewoners van het RIBW. 

Dat betekend dat deze mensen gaan zwerven door onze wijk, dan richting het centrum door de 
Scheepmakersdijk buurt, en de Bakenesserbuurt gaan om het centrum te bereiken. 
Omgerekend ongeveer een half uur lopen, om en nabij 2 km. Dan het probleem dat de grond rond de 
unilocatie die nog te koop staat nooit meer verkocht zal worden, 
laat staan een leeg bedrijfspand in de naaste omgeving zoals het lege postgebouw nooit meer verhuurd 
noch verkocht zal worden. Mooie schuilplaats kan het gaan worden. 
De Lichtfabriek, het Meterhuis en Ikea dagelijks last zal gaan ondervinden, praat nog niet over het 
openbaar vervoer die langs komt. 

Het grote probleem van veiligheid op de huidige Oudeweg moet u ook niet onberoerd laten sinds de 
opening van de flyover, en dat de Oudeweg de nieuwe toegang naar Haarlem geworden is . 
Mooi visite kaartje voor bezoekers van de stad, dus alle reden om aan u te vragen om deze unilocatie af te 
keuren en de unilocatie ergens in Haarlem centrum te laten komen. 

Een dringend verzoek aan u die deze mail ontvangt om deze te verspreiden onder u mede raadsleden. 

Gerrit Vooges, 
Nog steeds wijkraadslid. 
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