Amendement:
Nog één spade dieper voor een goed besluit
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 22 april 2021;
Constaterende dat:
§

§

§

De locatie aan de Vergierdeweg 452/454, vanwege de
gevraagde spreiding in verschillende wijken en vanwege de
ruimtelijke situatie, de voor de hand liggend als locatie is
voor Skaeve Huse.
Dat, gezien de voorwaarden, er nog twee locaties in
aanmerking komen voor de vestiging van een Domus+ te
weten: De Nieuwe Weg 2 en de Robertus Nurksweg
Voor het maken van een keuze voor de beste plek voor de
Domus+ voorziening het van doorslaggevend belang is inzicht
te hebben in mogelijkheden en onmogelijkheden van een
adequaat veiligheids- en beheersplan op de verschillende
locaties

Overwegende dat:
§

§

§

het noodzakelijk is dat de veiligheids- en beheerplannen
concreet zijn vóórdat een definitieve locatie kan worden
gekozen.
Na de keuze van de raad voor de beide overgebleven locaties
de bewoners worden betrokken in het opstellen van het
definitieve veiligheids- en beheerplan.
er nog onduidelijkheden zijn voor de locatie aan de Robertus
Nurksweg omtrent het schootsveld van de Stelling van
Amsterdam dat behoort tot het UNESCO Werelderfgoed.

Besluit:
§

Om besluitpunten 1 ,2, 3, 4 en 6 te schrappen

en te vervangen door:
1. Het opstellen van een veiligheidsplan met een mede
daaruit voortvloeiend beheerplan voor de locatie Vergierdeweg
452/454 voor een Skaeve Huse inclusief de looproutes etc. in
samenspraak met de omwonenden en experts.
§

2. een project te starten om maximaal 6 Skaeve Huse te
realiseren aan de Vergierdeweg 452/454, waarbij een startnotitie,
inclusief veiligheids- en beheerplan, wordt vastgesteld door de Raad
§

3. Bij de provincie na te gaan in hoeverre het mogelijk is om
ontheffing te krijgen voor de bouw van een Domus+ in het
schootsveld van de Stelling van Amsterdam op de locatie Robertus
Nurksweg;
§
4. Het opstellen van een veiligheidsplan inclusief looproutes
etc. voor de locaties de Nieuweweg 2 en de Robertus Nurksweg;
§
5. Beide veiligheidsplannen voor 10 juni aan de raad
beschikbaar te stellen, zodat er de mogelijkheid bestaat om deze te
bespreken ten einde een keuze te maken uit de twee locaties in een
te organiseren extra commissie Ontwikkeling op 17 juni 2021 en de
besluitvorming in de raadsvergadering van 24 juni 2021;
§

6. De beheerplannen uit te werken naar voorbeeld van het
‘Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat’
§
7. als onderdeel van het beheerplan permanent zorg te
dragen voor 24 uur per dag en 7 dagen in de week aanwezigheid en
bereikbaarheid van een beveiliger die toezicht houdt op de locatie
en in de omgeving van Domus(Plus);
§
8. Een wijkschouw uit te voeren en een plan van aanpak te
maken met belanghebbenden voor een veilige(re) inrichting van de
openbare buitenruimte en bestaande overlast rondom de
woonvoorzieningen. Wanneer additionele maatregelen – zoals, maar
niet beperkt tot, extra handhaving of aanpassing van de openbare
ruimte - nodig zijn om bestaande overlast weg te nemen, worden
hiervoor bij de Kadernota/Begroting aanvullende financiële middelen
voor vrij gemaakt;
§
9. de beoogde locaties frequent mee te nemen in de
surveillance door de handhavers van de gemeente en hierover ook
afspraken te maken met de politie;
§
10. voor eventuele extra incidentele kosten voor maatregelen
rondom beveiliging alvast een bedrag van 0,5 mln euro te
reserveren binnen het beleidsveld 2.3 uit de middelen voor Opvang,
Wonen en Herstel.
§
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Ter informatie: Besluitpunten uit raadsstuk Besluit locatiekeuze Domus+
en Skaeve Huse nr:2021/101189
§ 1. een project te starten om maximaal 6 Skaeve Huse te
realiseren aan de Vergierdeweg 452/454;
§ 2. een project te starten om Domus(Plus) te
realiseren a.d. Nieuweweg 2;
§ 3. een beheerplan uit te werken voor beide locaties, naar
voorbeeld van het ‘Convenant beheersmaatregelen 24uursopvang Wilhelminastraat’;
§ 4. als onderdeel van het beheerplan in de eerste periode
(minimaal 6 maanden) zorg te dragen voor 24 uur per dag en
7 dagen in de week aanwezigheid en bereikbaarheid van een
beveiliger die toezicht houdt op de locatie en in de omgeving
van de Skaeve Huse;
§ 5. als onderdeel van het beheerplan permanent zorg te
dragen voor 24 uur per dag en 7 dagen in de week
aanwezigheid en bereikbaarheid van een beveiliger die
toezicht houdt op de locatie en in de omgeving
van Domus(Plus);
§ 6. een wijkschouw uit te voeren en een plan van aanpak te
maken voor een veilige(re) inrichting van de openbare
buitenruimte rondom de woonvoorzieningen;
§ 7. de locaties Vergierdeweg 452/454 en Nieuweweg 2
frequent mee te nemen in de surveillance door de
handhavers van de gemeente en hierover ook afspraken te
maken met de politie;
§ 8. voor eventuele extra incidentele kosten voor maatregelen
rondom beveiliging alvast een bedrag van 0,5 mln euro te
reserveren binnen het beleidsveld 2.3 uit de middelen voor
Opvang, Wonen en Herstel.

