
Een kleine aanvulling op het voorgaande, 

Het hoort NIET in het ING gebouw en ZEKER NIET in het centrum van deze mooie stad. 

Groet Ad Timmers. 

Van: Ad Timmers Verzonden: zaterdag 15 november 2014 12:32 
Aan: Griffiebureau 
Onderwerp: daklozen 

tav leden van de Raad en College. 

Goedemorgen. 

Gehoord hebbende de discussie over de nieuwe locatie daklozen wil ik U het volgende 
zeggen. 

Het is beschamend hoe er gesproken wordt over dit onderwerp. Heel veel praten maar niks 
zeggen. Alleen wat een ambtenaar heeft neergelegd wordt opgepakt. Het is , bijna , 
hetzelfde verhaal en en doen en laten als 15 jaar geleden met de " keuze " 
Magdalenaklooster. 

Ook toen waren de Raadsleden NIET goed op de hoogte en er waren er zelfs bij die totaal 
niet wisten waar het Magdalenaklooster was. In mijn pauze , toen ik nog stadhuis werkte, 
ben ik 5 leden voorgegaan naar de locatie . 
En deze mensen moesten in een zeer kot tijdsbestek een akkoord geven. Nou dat is gebeurd 
en daar hebben de bewoners , tot nu toe , 15 jaar last van gehad. 
Nu ook weer als ik de communicatie hoorde onderling. Erg amateuristisch gebeuren 
allemaal. U WEET TOTAAL NIET WAAR U OVER PRAAT. THEORIE en PRAKTIJK staan HEEL 
ver uit elkaar. 

Ook de voorzitter, die ik normaal gesproken hoog in het vaandel heb , was VEEL te strak 
met de klok. Moest U vóór elf uur thuis zijn ? 

Bij dit soort onderwerpen moet de klok uit I I ! ! Men praat het mooier dan het in 
werkelijkheid is. 



Ook de opmerkingen over geheime vergaderingen passen in het geheel NIET bij dit 
onderwerp. Dit moet OPEN l i l ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! zijn. Een 
Haarlems Dagblad is de laatste die bericht moet hebben. 

EERST inmimiiiiiMiiliüiliiim DE RAAD EN OMWONENDEN. 

Over de buiten locatie is het heel makkelijk. De mensen die daar "verblijven" zijn dagelijks te 
vinden in het mooie Kenaupark. Dus vlonders voor het pand , waterzijde,horen daar niet. 
Het is geen vakantiehuis?? Denk eens aan de toeristen met de rondvaartboot. Of gewoon 
dagjes mensen met de boot. 
Nu staan sommige lui , in de zomermaanden , hun bier al te lozen aan de waterkant bij 
Kinderhuisvest en Kenaupark. Dat zijn dingen waar U als RAAD totaal niks van afweet en wat 
verzwegen wordt. 

Wat ik al eerder aangaf de locatie Zijlweg oa zou veel beter zijn. Het terugkerende verhaal 
dat de " bewoners " te ver moeten lopen moet maar eens stoppen. 
Het is ruimer, er is wat groen en met nette afscheiding kunnen de " bewoners" daar 
rondlopen. Ook is er meer ruimte om bedden te plaatsen in wintertijd. 

Hoop dat U zo verstandig bent om eens beter door te denken waar U mee bezig bent. 

Praat U ook zo makkelijk als er locatie keuze gedaan is bij de Vijverlaan en/ of Hospeslaan 
??? 

La 
at het GEZONDE VERSTAND eens goed werken vóór U een beslissing neemt. 

Groet Ad Timmers. 
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Beste collega's. 

Graag registeren als externe brief en in werkbak griffie (externe brieven) zetten. 

Bedankt, met vriendelijke groet. 

Griffiebureau 


