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Onderwerp: Domus en of skaege huse vergierdeweg ndanc,

Geachte mevrouw/meneer.

Ik vraag jullie als volksvertegenwoordigers eens in de spiegel te kijken en deze situatie naar je eigen 
situatie te projecteren en dan tegen ons met open ogen en volte overtuiging te zeggen " JA ik 
vertegenwoordig ook jullie belang ten volle".

Ik en/of mijn ega ben/zijn graag aanwezig bij de digitale bijeenkomst m.b.t. de mogelijke nieuwe plek 
voor onderkomen van verslaafden (Vergierdeweg 452/ 454 Haarlem).

Op voorhand wil ik alvast kenbaar maken dat ik ABSOLUUT een enorme tegenstander ben in dit plan.
Een Verslavingszorg in een enorm kind rijke buurt....Echt iets waar de gemeente Haarlem geen goed
onderzoek naar heeft gedaan bemerk ik.

In de brief die opeens op de deurmat ligt, lijkt het alsof de plannen al gesmeden zijn. Alsof het een 
formaliteit is dat wij nog een digitale bijeenkomst mogen bijwonen.

Ik geef het alvast op voorhand aan., de buurt gaat hier met meer dan gestrekt been in. Dit is mij al 
duidelijk geworden binnen 1 dag na dagtekening van de door u gestuurde brief. Ik zelf, ben erg 
benieuwd naar de argumentatie en naar het onderzoek wat hierin heeft plaatsgevonden ( vaste criteria 
zoals benoemd in de brief?)

Punten die mij zorgen baren zijn doordat de locatie op de Vergierdeweg letterlijk om de hoek is;
- Welke andere locaties zijn er in overweging genomen?
- Waarom zijn deze andere locaties afgevallen en welke criteria is er gehanteerd voor deze selectie?
- Is er rekening gehouden met de lokatie en de aanwezige winkelcentra en route richting centrum van de 
stad Haarlem?
- is daarin ook meegenomen dat deze route door een kinderrijke omgeving loopt?
-Momenteel komen mijn kinderen niet in aanraking met drug, druggebruikers of andere overlast 
daardoor, hoe garanderen jullie dat mijn dochters zich niet gaan prikken aan rondslingerende
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achtergelaten spuiten op straat of in de bosjes waar spelen? Waarbij besmetting met Hepatitis of HIV 
meer dan reëel is?
- Hoe moet ik mijn jonge kinderen voorbereiden op personen die on(be)handelbaar, ongewenste gedrag 
vertonen die notabene bij ons om de hoek komen wonen?
- Hoe gaan mijn jonge kinderen zich weren tegen dit on(be)handelbare, ongewenste gedrag zonder hun 
onschuld te verliezen als ze er aan blootgesteld worden?
- Hoe gaan jullie voorkomen dat vanuit het oogpunt " Demand & Supply" onze wijk niet overspoeld 
wordt door dealers en de bijbehorende overlast.
- momenteel ervaren wij al veel overlast van doorstekend verkeer in de wijk en wordt er soms 
schrikbarend hard gereden in de smalle straatjes in de wijk en op de doorsteek van de Muiderslotweg, 
dit gaat niet minder worden als er meer verkeer van buiten de wijk hun illegale koopwaar aan komt 
bieden.

Ik herhaal de zin aan het begin:
Ik vraag jullie als volksvertegenwoordigers eens in de spiegel te kijken en deze situatie naar je eigen 
situatie te projecteren en dan tegen ons met open ogen en volle overtuiging te zeggen " JA ik 
vertegenwoordig ook jullie belang ten volle" (en niet "zolang het maar niet in mijn eigen achtertuin 
komt")!

Met vriendelijke groet,

Petra & Stephan


