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Geacht College Burgemeester SWethouders en Raadsleden,
Afgelopen vrijdagochtend werden wij om 8.30 uur onaangenaam verrast door een uitslaande brand in de 
houten opstallen van de naast gelegen boerderij Nieuweweg 2, eigendom van de gemeente Haarlem. 
Zonde dat deze loodsen verloren zijn gegaan.
Namens de bewoners van de Nieuweweg, willen wij de mensen van de brandweer complimenteren en 
bedanken voor hun snelle actie om erger te voorkomen. Voor de aankoop door de gemeente van de 
boerderij was er schade aan het dak ontstaan door een omgewaaide boom. Helaas is e.a. niet 
gerepareerd, maar tot op heden nog met blauwe en zwarte zeilen afgedekt. Ook zitten er weer gaten in 
het zeil waardoor water naar binnen kan stromen en wellicht kortsluiting kan ontstaan. Voor onze 
prachtige straat een troosteloze en armoedige aanblik. Wat denkt U daaraan te gaan doen?
Graag willen wij van U weten of er nog reacties gekomen zijn op de oproep van de Wethouder te komen 
met mogelijke ander locaties voor Domus+ en Skaeve Huse, zo ook het verzoek richting omliggende 
gemeenten te komen met mogelijke locaties?
Top op heden hebben wij nooit meer iet mogen vernemen. Wel dat er onderzoek gedaan wordt naar 
mogelijke nieuwbouw op de Nieuweweg.
Een van onze bewoners Eric Oudendijk werkzaam bij een ingenieurs bureau heeft Haarlem (bron BGT) 
in kaart gebracht, waar Domus+ en Skaeve Huse mogeliik is. dit aan de hand van het te simpel gestelde 
criterium. 100 meter van kwetsbare locaties zoals scholen, kinderopvang en sportverenigingen. Zie 
bijlagen.
In onze laatste wijkraadsvergadering nemen wij, zo ook de omliggende wijkraden, duidelijk stelling 
tegen de komst van Domus+ en Skaeve Huse naar de Nieuweweg zo ook tegen mogelijke nieuwbouw in 
ons gebied. De meeste partijen gingen voor het behoud van de "Groene Zoom",
Een van punten in het verkiezingsprogram velen van U was; "De groene gebieden rondom de stad zijn 
belangrijk voor planten, dieren en recreanten. Maar ze staan onder voortdurende druk om er te 
bouwen. Wij zijn duidelijk: het groen rondom Haarlem blijft onbebouwd en zo natuurlijk 
mogelijk." (Gr.L)
Wij wijkraad Zuiderpolder, bewoners Nieuweweg en de omliggende wijkraden zullen U er aan houden.
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/263218/brand-in-voormalig-clubhuis-manege-aan-nieuweweg-in- 
haarlem https://m.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200306 12581423/brand-in-woning-aan-nieuweweg- 
in-haarlem?utm source=google&utm medium-organic 
https://www.rodi.nl/regio/haarlem/157903/waar-moet-domus-nu-komen-
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191018 89366513/meer-hoop-op-behoud-volkstuinen-
in-haarlem-schalkwiik-ook-onderzoek-naar-mogeliike-woningbouw-bii-hys-of-aan-nieuweweg?
utm source=google&utm medium=organic
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1906881976/buurt-wageningen-vreesde-al-voor-escalatie-bii-instelling-
dit-kon-niet-goed-gaan
In afwachting van uw reactie, verblijven wij.
Met vriendelijke groet,
Henk de Bruijn


