
Stadhuis Haarlem 

T.a.v. Alle gemeenteraadsleden 

Haarlem, 10 juli 2011 

Geachte raadsleden, 
Naar aanleiding van de voorgenomen huisvesting van cliënten van het RIBW in de 
Transvaalbuurt sturen wij van Buurtbelang u deze brief. Hier in treft u een 
chronologische volgorde van constateringen t.a.v. het RIBW project 
Colensostraat/Scheepersstraat. 

23 maart zijn de laatste studenten uit de Colensostraat 13 vertrokken. 
7 mei voor het eerst gehoord over het verhuizen van studenten 
(Scheepersstraat)om plaats te maken voor verslaafden 
14 mei gesproken met andere student (Scheepersstraat) die het verhaal 
bevestigde. Ze moeten er voor de zomervakantie uit zijn om plaats te maken 
voor verslaafden. Een en ander is persoonlijk aan de studenten (mondeling 
dus) meegedeeld door mevr. S. Bikkel van Pré-wonen 
1 studentenwoning in het complex staat al bijna 12 maanden leeg (!) 
ondanks woningnood onder deze groep. 
Pré-Wonen gaf aan dat de studentenflats niet meer courant waren. 
Navraag op 10 april bij PreWonen (mevrouw S. Bikkel) leverde de bevestiging 
op dat deze plannen er inderdaad waren om verslaafden te huisvesten. 
Op 29 april stuurde PreWonen (Paul van der Linden) het bericht dat het 
project 'on hold' gezet was 
De Wijkraad (N. Barends), de Gemeente (Piet Haker), Bewonerskern 
PreWonen (A. van der Voort) waren geen van allen (!) op de hoogte van de 
plannen. 
Op 18 mei stuurde de gemeente een brief over de plannen (Brief van 
wethouder Van der Hoek aan de Commissie Samenleving. Deze brief is aan 
'de diverse wijkraden' gezonden, het betrof opvangmogelijkheid in 
verschillende wijken) 
Op 19 mei berichtte de Wijkraad geen actieve stappen te ondernemen, 
aangezien 'zij weinig willen ondernemen blijkbaar'. 
Navraag voor het bestemmingsplan leverde op dat het woonbestemming 
betrof in plaats van maatschappelijke bestemming. 
Hierdoor is het dus niet mogelijk dat een bedrijf zoals RIBW de panden 
betrekt om cliënten te huisvesten terwijl het RIBW overal in de brieven stelt 
dat het om maatschappelijke opvang gaat!!!!!! 
Verder bleef het stil, totdat een aannemer eind juni de leegstaande 
studentenwoningen aan de Colensostraat begon op te knappen. De 
aannemer wist te vertellen dat na 15 juli cliënten van het RIBW de units 
zullen betrekken. 
Er is geen buurtonderzoek gedaan, er is geen inspraakprocedure geweest, het 
project is moedwillig stilgehouden. 
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Op 28 juni hebben PreWonen, RIBW en Gemeente Haarlem gezamenlijk een 
brief opgesteld waarin de bewoners van de Soutmanstraat, Scheepersstraat, 
Colensostraat en omliggende straten worden uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst. De brief was niet persoonlijk geadresseerd en werd 
opgevouwen zonder envelop in diverse brievenbussen gedaan op 29 juni. In 
de Scheepersstraat is de brief echter NIET bezorgd. Navraag bij de gemeente 
door Mw. Osinga, woonachtig op Scheepersstraat 28 zorgde ervoor dat deze 
ene brievenbus alsnog voorzien werd van de brief, echter nog steeds niet 
bezorgd bij de andere bewoners. Geen antwoord gekregen waar de brief 
allemaal wel bezorgd is, geen antwoord gekregen hoeveel brieven 
daadwerkelijk de wijk in gegaan zijn. 
In de brief staat dat 'e.e.a. is afgestemd met de Wijkraad' - op 1 juli heeft de 
Wijkraad haar digitale nieuwsbrief uitgegeven. Hierin wordt met geen woord 
gerept over de plannen, ook niet over een informatieavond. Het moge 
duidelijk zijn dat de Wijkraad dus inderdaad zich niet met deze kwestie wenst 
te bemoeien, anders zou er zeker melding van gemaakt zijn. 
Lokale media waren niet op de hoogte. 
De brief was opgesteld in het Nederlands. In de Transvaalbuurt wonen 
honderden allochtonen, Turks, Pools, Bulgaren, Hongaren, Engelsen enz., 
enz.. Wanneer de gemeente stemmen nodig heeft voor verkiezingen wordt 
de communicatie in meerdere talen gedaan. Wanneer de gemeente 
buurtbewoners moet informeren gebeurt dit niet. Conclusie op 
bovenstaande punten: Partijen willen het project zo stil mogelijk houden. 
Op 5 juli is er een informatieavond geweest. Deze was georganiseerd door de 
gemeente, het RIBW en Pre-wonen. Deze is zeer chaotisch geweest. 
Betrokkenen wisten (wilden) vaak geen antwoord geven op gestelde vragen 
en waren druk bezig elkaar de zwarte Piet toe te spelen. Ook deed de 
wethouder voorkomen of alles al in kannen en kruiken is. De emoties bij de 
omwonenden liepen dan ook flink op. 
In de nieuwsbrief van de Wijkraad staat een focus gemeld op jongerenwerk 
en jongerenfaciliteiten in de wijk. Dit strookt niet met het wegsturen van 
studenten. 

Om het overzicht van de punten volledig te houden, hieronder nog 
de punten die Buurtbelang eerder al geformuleerd had: 

1.1 De gemeente heeft geen opdracht gegeven om woonruimte vrij te maken voor 
bewoning door RIBW cliënten. Dit is door PreWonen zelf met RIBW opgepakt. 

1.2 PreWonen ontkent dat zij de studenten uit de woningen zetten. Pre stelt dat de 
studentenbewoning niet meer courant is. De studenten geven echter aan dat zij 
door Pre (mevrouw Bikkel) bezocht zijn en gesommeerd om voor de zomer andere 
woonruimte te zoeken. 
Het niet-courant zijn van de studentwoningen is door Pre zelf bewerkstelligd. 
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1.3. De nieuwe bewoners worden op afstand begeleid. Dit betekent dat er niemand 
in de buurt is om problemen te voorkomen en/of op te lossen. 

1.4. Op de vraag waarom de wijkraad en gemeente niet eerder geïnformeerd zijn 
volgens de wettelijke verplichtingen volgens artikel 10 kregen we het antwoord dat 
Ineke de Jonge, clustermanager Zuid Kennemerland RIBW persoonlijk niet op de 
hoogte is van de wettelijke verplichtingen. PreWonen en RIBW handelen dus, zonder 
zich aan wettelijke regels te houden of zich hierin zelfs te willen verdiepen. 

1.5. Mevr. Osinga (nr. 28) heeft bij het verkrijgen van een woning in de 
Scheepersstraat in 1994 de keuze gekregen waar zij wilde gaan wonen. Zij heeft 
gekozen naast de studentenwoningen te komen. Op de plattegrond van het huis 
staat aangegeven dat het een woongebouw betreft, bevattende 6 woningen en 4 
units studentenhuisvesting. Dit is door de Gemeente Haarlem, afd. Ruimtelijke 
Ontwikkeling, sector Bouwen, Wonen en Economie goedgekeurd. Op basis van dit 
ontwikkelingsplan is door de gemeente subsidie verstrekt aan PreWonen. 

1.6. Van bewoners van het Pretoriaplein hebben we vernomen dat er lange tijd veel 
overlast geweest is van hangjongeren op het plein. Inmiddels is het plein weer meer 
en meer in gebruik door gezinnen met jonge kinderen die er spelen. Hiervoor is het 
plein bedoeld. De bewoners zijn bezorgd dat het een nieuwe 'hangplek' zal gaan 
worden, waardoor de gezinnen/kinderen weer van het plein verdreven zullen 
worden. 

1.7. De wijk is een probleemwijk met veel criminaliteit en drugsoverlast. In het 
Nelson Mandelapark wordt veel drugs gedeald. Rond de beoogde objecten zijn in 
een straal van 50 meter in de laatste jaren alleen al 3 politie-invallen geweest. Er is 
veel overlast van vuil en fietskrotten. En er is ook veel overlast doordat het grootste 
deel van de Colensostraat lijdt onder problematiek van onderverhuur, al dan niet 
illegaal. Er is geen cohesie in de straten, er wonen weinig woningeigenaren. Er 
wonen vooral veel Polen en er wordt illegaal aan studenten onderverhuurd voor veel 
te hoge prijzen. Waarom zou een studentencomplex incourant zijn, als er studenten 
wonen op kleine en te dure kamers? De onderhuurders gooien hun huisraad op 
straat zodra zij andere woonruimte vinden. Het mag duidelijk zijn dat de wijk geen 
extra problemen kan opvangen. 

1.8. Het niet accepteren van autoriteit bij sommige cliënten zal grote problemen 
opleveren bij bewoning waarbij de begeleiding op afstand is. Buurtbewoners zullen 
problemen kunnen gaan ervaren wanneer bij overlast bijvoorbeeld de politie wordt 
ingeschakeld. 

1.9. Onze contactpersoon bij de gemeente heeft uitgezocht dat in december 2010 
het bestemmingsplan aangepast/bevestigd is voor 'wonen'. Bewoning via een 
stichting valt onder een maatschappelijk bestemmingsplan. Het aanpassen van het 
bestemmingsplan duurt normaliter ca. 3 jaren. Dit zou betekenen dat PreWonen 
onterechte leegstand van de woningen gecreëerd heeft. De leegstand is een aanslag 
op de leefbaarheid in de wijk, invulling volgens een nieuw bestemmingsplan is 
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voorlopig niet aan de orde. Op z'n minst moeten de woningen zo snel mogelijk weer 
door studenten bewoond gaan worden dus! 

1.10. Het project was bij PreWonen in volle gang, na kritische vragen is het project 
on hold gezet en is alsnog de gemeente en de wijkraad geïnformeerd. De buurt wist 
echter officieel nog steeds nergens van. 

1.11. Er zou een informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Het heeft erg lang 
geduurd voordat we hierover bericht hebben gekregen. Buurtbelang heeft dus 
initiatieven ontplooit om zelf de buurt op de hoogte te stellen. Dit is gedaan door 
468 flyers, met informatie, te verspreiden in de buurt. Toen bleek dat de 
uitnodigingen voor de bijeenkomst erg summier verspreid zijn door de gemeente, 
heeft Buurtbelang gezorgd voor aanplakbiljetten en deze her en der in de buurt 
verspreid. Buurtbelang wil zo snel mogelijk alle plannen boven tafel hebben. 
Onacceptabel dat de gemeente zich stilhoudt. Ook ontkende de gemeente, tot 5 juli 
(de informatieavond) op de hoogte te zijn van de plannen. 

Naar aanleiding van de bijeenkomst: 

2.1. Een zeer onprofessionele wethouder, die zich verschuilt achter andere 
colleges/wethouders, die bij een simpel boos gebaar 'aan de kant gaat zitten en er 
mee stopt' en zegt geen goede argumenten gehoord te hebben om het project te 
stoppen. 
Het gebaar is eigenlijk hetzelfde als het gebaar dat de gemeente al jarenlang naar de 
Transvaalbewoners maakt, namelijk een hele dikke vinger. Gemeente doet werkelijk 
geen donder aan alle problematiek die er is. Wanneer de gemeente nu echt eens 
een goede veegactie in de buurt houdt: dwz: alle illegale dakopbouwen, dakterrasjes 
en wildgroei aan bouwwerkjes laat afbreken, iets aan de verkrotting doet, de 
vuilnistroep en fietskrotten naar de schroot gooit enzovoorts, dan is er een kans van 
slagen om dergelijke opvang te realiseren. 
En wat vind de gemeente er nu van dat zij aan Pre in het verleden goedkeuring en 
subsidie hebben verstrekt voor studentenbewoning, waarop de gemeente dan geen 
enkele controle meer uitoefent of PreWonen die subsidie wel waard is en of Pre 
positieve zorg voor deze studentenbewoning heeft. Pre heeft de boel laten 
doodbloeden en zegt vervolgens doodleuk dat het niet meer courant is. 

2.2. Een zeer onprofessionele opkomst van PreWonen. Die werd vertegenwoordigd 
door Paul van der Linden die niets beter wist te melden dat 'ze geen subsidie hadden 
gehad en of dat hij niet wist hoeveel ze hadden gehad' en 'dat de studenten niet 
gedwongen waren het pand te verlaten'. Die moest worden bijgestaan door een 
gebrekkig Nederlands sprekende probleemoplosser van Pre die nog nooit een 
probleem daadkrachtig heeft opgelost en die zich bovendien niet eens voorstelde. 
Dit blijkt de heer Harglash (spelling onbekend) te zijn. 

2.3. De nieuw geïnstalleerde wijkraad is achten wij totaal nutteloos. Ze hebben met 
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5 man sterk om de tafel gezeten met RIBW en laten hun gezicht niet zien op de 
bijeenkomst. Van een nieuwe wijkraad zou je verwachten dat ze de kans met beide 
handen aangrijpen om zich aan de wijk voor te stellen en om met buurtbewoners in 
contact te komen. Ze doen niets, alleen leuk wijkraadje spelen. Zo maken zij zich zelf 
niet geliefd. 

2.4. Het beeld van de nieuw op te vangen bewoners wordt reuze positief 
voorgesteld. Deze mensen hebben geen enkel probleem, het zijn echt supernormale 
mensen zoals jij en ik. Alleen jij en ik worden niet begeleid door RIBW. Bovendien is 
deze informatie strijdig met de informatie die in de brief gemeld wordt, d.d. 18 mei 
van wethouder v.d. Hoek. 

2.5. Een spreekstalmeester die zeer verlaat was en niet eens wist op welke locatie de 
bijeenkomst werd gehouden en het dus presteerde om op de verkeerde locatie te 
zijn. Om vervolgens in de slotact nog een leuk dooddoenertje op te gooien zodat de 
avond besloten kan worden. 

Wij als wijkbewoners willen van u, politieke partijen weten, hoe u dit proces van 
sociaal zwakkeren in een buurt laten integreren, zouden aanpakken. 
Bovenstaand verhaal geeft aan hoe je het niet moet doen! 
Het is een grote schande hoe wij hier benaderd worden. 

Verder eisen wij van de wethouder alsnog een antwoord op de vraag: 
- Wat de niet, of nauwelijks overlast die deze groep veroorzmkt, nu eigenlijk 
inhoud!? 
- Alsnog een deeeliike huis aan huisbriefin de voor de bewoners begrijpelijke taal 
zodat iedereen hierover wordt geinformeerd in de buurt. 

Daarom willen wij morgenavond uw fracties bezoeken op het stadhuis om met u in 
geprek te gaan over deze gang van zaken, waar ook u zich over zal verbazen na deze 
brief... 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze ook stellen op buurtbelang(5)gmail .com 

Met vriendelijke groet, 

Namens Buurtbelang, 
A. Warners. 
Buurtbelang@gmail.com 
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