
 

 

Aan de wethouder van Zorg & Welzijn, mevrouw M. Th. Meijs 

Aan de wethouder van Jeugd, de heer drs. J. Botter 

Aan de secretaris van de commissie Bestuur 

Postbus 511 2003 PB Haarlem griffiebureau@haarlem.nl 

Aan de secretaris van de wijkraad Haarlem-Noord, secretaris@delftwater.ni 

Aan de directeur van BG Wonen, i 
Ingeiandenweg 1 

1069 WE Amsterdam 

info@bgwonert.nl 

Betreft: calamiteiten Rijnstraat/Maasstraat, Haarlem-Noord 

Haarlem, 27 juli 2021, 

Geachte dames en heren, 

Wij, zeer bezorgde bewoners van de Rijnstraat en de Maasstraat in Haarlem-Noord, schrijven 

deze brief gezamenlijk aan u. De aanleiding is een aantal incidenten in onze directe omgeving 

dat onze veiligheid, ons welzijn en woongenot aantast. De incidenten zijn gepleegd door 

bewoners van het jongerenhuis op Rijnstraat 40. Wij gaan ervan vit dat dit jongerenhuis valt 

onder verantwoordelijkheid van BG Wonen en van de gemeente Haarlem. Met deze brief willen 

wij drie doelen bereiken: dat de verantwoordelijken verdere escalatie voorkomen, dat de 

jongeren effectieve begeleiding krijgen en dat wij als bewoners worden uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst. Dit zullen wij toelichten. 

Verantwoordelijkheid 

Allereerst willen we dat er geen escalaties meer zijn in onze wijk. De meesten van ons wonen al 

jaren tot decennia in deze wijk. Wij kennen de buurt ais rustig, sociaal en betrokken, met veel 

jonge gezinnen en kleine kinderen. Sinds twee jaar huurt BG Wonen het pand aan Rijnstraat 40 

en huisvest er jongeren die vanuit een problematische thuissituatie ondersteuning nodig 

hebben. Om hen zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij. Sinds die tijd 

is er sprake van geluidsoverlast, met name voor de aanpalende buren. Inmiddels heeft echter de 
hete buurt er last van, getuige de opsomming van incidenten in de bijlage bij deze brief. 

Afgelopen vrijdagnacht heeft een van de bewoners van Rijnstraat 40 zwaar onder invloed voor 

een zeer onveilige situatie gezorgd, waarbij hij een aantal auto's in de wijk zwaar beschadigde. 
Vanaf drie adressen is orn 1,30 uur naar 112 gebeid, waarna de politie de (gewonde) dader 

inrekende. Voor de rol van de politie niets dan tof, ook in het opnemen van de meldingen en 

aangiftes. Wij missen hier echter de rol van BG Wonen en van de gemeente Haarlem, 

Preventie 

Dat brengt ons bij het volgende punt: Hoe kan dit voorkomen worden in de toekomst? Er moet 
— gezien de frequentie van de incidenten — echt snel iets gebeuren om het tij te keren. De 

enige manier lijkt nu dat wij steeds melding en aangifte bij de politie biijven doen. Dan is het 

leed echter al geschied; ook reintegreren de jongeren op die manier absoluut niet. Het trof ons 
dat de dader de votgende ochtend in de tuin stond met zijn armen in het verband, onbeholpen 

zijn excuus maakte aan de slachtoffers van wie de auto's waren vernield. Hij was bang dat zijn 
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leven nv weer verpest was en er geen uitweg meer is, Wij willen BG Wonen oproepen om deze 
jongeren beter te begeleiden. Waar was zijn begeleider die nacht? Hij kon hem niet bereiken. 

Wij welt maar wij werden uitgescholden door BG Wonen. Uiteindelijk heeft de buurt 

zaterdagochtend weer gebeid naar BG Wonen omdat de jongen echt hulp nodig had. 
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Wij willen de gemeente oproepen om alle vergunningen te controleren, Wij maken ons grote 
zorgen, onder andere om de brandveiligheid van het pand en de belendende panden. Daar er 
regelmatig verdovende middelen worden gebruikt, waarvan de resten soms op straat liggen. Ook 
roepen wij de gemeente op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor dit jongerenhuis. Niet 
alleen vanuit de Wet op de Jeugdzorg, maar ook met het oog op de openbare veiligheid en het 
voorkomen van criminaliteit. Dat is een speerpunt voor de gemeente, getuige het 
'Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2020'. Daarin staat letterlijk: "Overlastgevend en 
crimineel gedrag door jongeren vormt een bedreiging voor de openbare orde. Ten behoeve van 
een succesvolle integrale aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit wordt per jongere, per wijk 
of per groep een plan van aanpak opgesteld waarin de interventiestrategie met de verschillende 
betrokken partners wordt afgestemd" Wij witten graag dit plan van aanpak zien voor onze wijk 
en buurt. 
In hetzelfde actieplan staat dat de gemeente ten doel heeft om de zogenaamde 'High Impact 
Crimes' terug te dringen, Dit zijn de misdrijven die "grote impact hebben op het leven en welzijn 
van slachtoffers en hun omgeving."2 

Het geweld van de afgelopen incidenten heeft grote impact op ons en op onze kinderen, daar 

wij er 's nachts wakker van worden en ons genoodzaakt zien om in paniek 112 te bellen. Ja, wij 

zijn inmiddels bang in onze eigen wijk... 

Betrokkenheid 

Dan ons derde punt: Wij willen graag meer informatie over de status van dit jongerenhuis in 
onze wijk. Helaas zijn wij nooit op de hoogte gebracht, wat op zich een gemiste kans is, juist 
omdat dezej ongeren blijkbaar moeten re-integreren in de maatschappij. Wij willen antwoord 
op vragen als: 
Krijgen de jongeren wel daadwerkelijk begeleiding? Welke begeleiding? Wij zien hen overdag 

nooit; hoe kunnen ze dan integreren in de maatschappij? Welke jongeren zijn het; hebben ze 

psycho-sociate hulp nodigt hebben ze (gewelds)delicten gepleegd, hebben ze een licht 
verstandelijke beperking? As betrokken bewoners willen wij graag op de hoogte zijn, uiteraard 

met respect voor ieders privacy. Alleen op die manier kunnen wij als betrokken burgers ook 

een maatschappelijke rol vervuilen richting de jongeren van dit huis. Daarom roepen wij de 
gemeente, BG Wonen en de Wijkraad op om met een afvaardiging van buurtbewoners om de 

tafel te gaan en ons te informeren. Informatie op de drie hoofdpunten van deze brief: 
verantwoordelijkheid, preventie en betrokkenheid. 

Tot slot willen we nogmaals benadrukken dat we een sociale en betrokken wijk zijn. Wij zorgen 
als buurt voor elkaar. Als iemand hulp nodig heeft, staan we voor elkaar klaar. Wij zijn trots op 

onze buurt! Dit willen we graag zo houden. De jongeren van Rijnstraat 40 zijn in die zin 

welkom. Maar de realiteit van hun gedrag staat nu haaks up alle doelen die u als 

verantwoordelijken voor het beleid en de uitvoering heeft. Dit willen wij niet laten gebeuren in 

onze mooie wijk. Graag vernemen wij een gezamenlijke reactie van u, zodat we zo snel 

mogelijk op een lijn zitten met elkaar. Wij zien uit naar uw uitnodiging. 

Met vriendelijke groet, 



 

 

Namens de buurtbewoners van Rijnstraat en Maasstraat, 

Bijlage l: Lijst incidenten Rijnstraat 40, Haarlem 
Bijlage II: Handtekeningen van buurtbewoners onder deze brief 

Bijtage l: Lijst incidenten Rijnstraat 40 Haarlem 

23juli 2021 Politiedossier: registratienummer:  

Bewoner van de derde verdieping begint midden in de nacht te schreeuwen. Op verzoek van de 

bewoner van het aanpalende pand om stil te zijn, begint de eerste te dreigen. Hij rent de straat 
op en beschadigt zwaar onder invloed een aantal auto's, waarbij hij zijn eigen hand en arm 

blesseert. Hij zal later uit het ziekenhuis naar huis komen om 5-30 uur. Waarna hij probeert de 

deur in te trappen, een raam in te slaan en het pand met stenen bekogelt, omdat hij geen sleutel 
en telefoon bij zich heeft, zo verklaart hij later op de ochtend aan een buurtbewoner. De 

buurman heeft de dag ervoor nog met BG Wonen gebeld om zijn grote bezorgdheid te uiten. Hij 

vindt helaas geen luisterend oor. Hem wordt te kennen gegeven dat hij niet moet zeuren. Als de 

buurman in de nacht van 23 juli wederom naar BG Wonen belt, wordt hij meerdere keren 

uitgescholden. 
Meerdere buurtbewoners hebben die nacht 112 gebeld. De politie neemt hun getuigenverklaringen op, 

alsmede aangiftes van vernieling. 

19juni 2022 
Er is een feestje bij Rijnstraat 40 met zo'n tien personen en veel geluidsoverlast. Om 4-30 uur 's 

nachts wordt de deur ingetrapt bij de woning. Kort daarna ontstaat er een grote vechtpartij. De 

persoon komt meerdere malen terug en schopt een tweede keer de deur in. Op straat vallen 
klappen en wordt tegen de witte bus van de bezoeker aangetrapt. Hiervan zijn ook verschillende 

buurtbewoners getuige. Er is toen geen melding bij de politie gedaan, omdat het zich allemaal zo 

snel afspeelde (voor slapende bewoners die er wakker van worden) en de bezoekers ook zo 

weer vertrokken waren. De buurt vraagt zich af of er drugs gedeald wordt in het pand. 

De volgende morgen hangen er uit alle ramen van het pand jongeren (naar schatting tussen de 
7 en de 10) die nauwlettend de straat en de bewoners bestuderen. Getuigen vonden dit zeer 
intimiderend, maar wisten niet wat hiertegen te doen. 

13juni 2021 
Bewoner derde verdieping toopt midden op de dag op straat te schreeuwen dat hij wil vechten. 
Daama schreeuwt hijt hangend uit zijn raam en zwaaiend met een groot mes, Diverse 
buurtbewoners zijn hier getuige van. 

2 april 2022 
Ecn van dc burcn maakt een uver de brandveiligheid van Rijnstraat 40 bij de gemeente 
(zaaknummer 0392 — 2021— 0123134). Hij krijgt hiervan een bevestiging dat hij kan 
informeren naar de status van het SquitXo zaaknummer 2021 — 05062. Wanneer hij 
erachteraan belt, wordt hem door de gemeente verteld dat zij de brandveiligheid niet zomaar 
kan controleren, Verdere actie blijft Uit, 

21 mej 2020 
Lachgasflessen worden vanuit een auto de woning binnen gebracht. Buurtbewoners vinden 
dagelijks ballonnetjes op straat. 
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Juli 2020 
Oud-bewoner Lars V. heeft kort nadat hij door BG Wonen uit het pand aan Rijnstraat 40 is gezet een 

persoon doodgeschoten. https://www.parool.nl/amsterdam/hoe-een-rippartij-van-zoo-gram-

hasjuitmondde-in-een-dodelijke- 

_campaign=shared earned&utm _source=copylink 

Dit versterkt het vermoeden van de buurt dat het hier niet om doorsnee bewoners van een wijk 

gaat. 

Afgelopen 2jaar 
Geluidsoverlast na 22.00 uur voor de aanpalende woningen, door ruzies van de bewoners van 

Rijnstraat 40. Op 1 juni heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een van de buren en de 
directeur en een medewerker van BG Wonen. 
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