Motie: Oplossingen voor de Pal Maleterweg
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 29 juni 2022,
Constaterende, dat:
• De gemeente een decentralisatieopgave heeft gericht op het extramuraliseren van zorg binnen de
jeugdhulp. Dit betekent dat deze jeugdzorg minder in de geslotenheid van zorginstellingen, maar in meer
open woonvormen in de directe leefomgeving van inwoners plaats vindt;
• De gemeente Haarlem inmiddels twee ervaringen hiermee heeft, te weten de regionale VIC (Very
Intensive Care) locaties in Beverwijk en sinds vrijdag 26 november 2021 de locatie op de Pal Maleterweg
in Haarlem.
Voorts constaterende, dat
• Omwonenden van de locatie op de Pal Maleterweg hebben ingesproken in de commissie bestuur over
de ervaren, grote overlast van deze voorziening, zoals geluidsoverlast, (bedreigend) schelden, psychoses
van cliënten, pesterijen zoals sigaretten en condooms in de tuin gooien, en een algeheel toegenomen
gevoel van onveiligheid vanwege drugsoverlast en hangjongeren rond de locatie.
• Omwonenden aangeven in de periode voorafgaand aan de komst van deze voorziening niet
geïnformeerd of meegenomen zijn geweest, noch de belangen (zoals de gezinssituatie) van de direct
omwonenden zijn geïnventariseerd en meegewogen;
• Omwonenden ondanks meerdere vergeefse meldingen bij Parlan en de gemeente en meerdere
vergeefse verzoeken tot handhaving aan de gemeente, inmiddels meer dan een halfjaar in een
ondragelijke leefsituatie beland zijn beland.
• De gemeente deze situatie erkent door na de plaatsing van de voorziening een verzoek aan Parlan te
doen tot het indienen van een aanvraag tot strijdig gebruik met het doel om tot beheersafspraken te
komen en het draaglijk voor de omwonenden te maken.
Verzoekt het college,
• Tot goede, structurele (beheers)afspraken te komen met Parlan en de omwonenden om de overlast van
deze voorziening voor omwonenden te minimaliseren;
• Te reflecteren hoe in de toekomst een goede betrokkenheid van omwonenden kan worden geborgd en
het inventariseren en afwegen van alle belangen kan worden verbeterd;
• Hierover te rapporteren aan de gemeenteraad na het zomerreces voorafgaand aan de commissie bestuur
van 8 september 2022
En gaat over tot de orde van de dag.
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