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Betreft: Verzoek om afspraak betreffende de zorg voor OGGZ-doelgroep in Haarlem 
 
Haarlem, 15 mei ’20 
 
Geachte heer Wienen, beste burgemeester, 
 
Als voorzitter van het college van B & W en lid van de Veiligheidsregio Kennemerland bent u mede 
verantwoordelijk voor de zorgverlening van de meest kwetsbare groep in Haarlem, daarom zou ik 
graag een afspraak met u maken. 
 
Van een thuisloze situatie ben ik via de Brede Centrale Toegang terecht gekomen in de zorginstelling 
HVO Querido, mij werd aangegeven dat dit het beginpunt was van het herstel. Terug in de 
maatschappij, werken aan jezelf met goede begeleiding dat was het uitgangspunt. Helaas was en is 
dit niet het geval. En daar ben ik helaas niet alleen in. 
 
Als afgestudeerd Psycholoog ben ik prima in staat om uit te leggen waar de schoen  wringt bij mij, 
echter kan ik mezelf niet beter maken. Maar mijn verzoek tot afspraak gaat niet alleen om mij,  
wij (de meest kwetsbare groep van Haarlem) hebben uw hulp nodig! 
 

Ondanks dat de verantwoordelijke wethouder, mevrouw Meijs, de toezichthouder, de GGD, 
een signaal gestuurd onderzoek heeft laten uitvoeren (waar ik de uitkomst van betwist) 
wordt er door meerdere mensen in angst geleefd in de zorginstelling van HVO Querido.  
Een cultuur van bedreigingen en intimidatie vanuit het personeel en een gebrek aan 
persoonlijke begeleiding is eerder een gegeven dan een incidenteel dingetje. 
 
Een gesprek met mevrouw Meijs is reeds gevoerd, meldingen naar de GGD zijn gedaan, maar 
er gebeurd niets. Natuurlijk, vanuit mijn kracht heb ik alles gedocumenteerd en kunt u van 
mij ontvangen. Alleen zou ik graag met een medecliënt een afspraak met u willen hebben. 
 
Een gesprek waarin we in alle openheid en vertrouwen kunnen spreken over de nare situatie 
waarin wij nu zitten, de oplossingen die wij hebben en de verantwoordelijkheid vanuit de 
gemeente. En dan hebben we het nog niet over de verkwisting van gemeenschapsgeld, die 
naar ons model vele malen lager zou kunnen zijn dan de huidige situatie. 
 
Graag verneem ik van u of wij een afspraak met u kunnen maken en of u zich van te voren 
wilt inlezen. De situatie is nijpend, schrijnend en prangend. Ik hoop op een positief antwoord 
van u. 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Eddy Bellwinkel 
Zijlvest 39 
2011 VB  Haarlem 


