
INSPRAAK WOONVORM HARKSTEDE 22 september 2021. 

 

Geachte gemeenteraad, 

 

De gemeente is van plan om aan de Hoofdweg 143a te Harkstede 10 Skaeve 

Huse te plaatsen. 

Naast alle al eerder gegeven argumenten om dit plan niet door te zetten wil ik 

u er nogmaals op wijzen dat dit adres midden in een buurt ligt met jonge 

gezinnen èn alleenwonende ouderen. Vlak naast de beoogde plaats wonen 

jonge gezinnen met resp. 3 en 4 jonge kinderen, de laatste op nog geen 10 m. 

afstand. Ertegenover woont een bejaarde alleenstaande man. Tezamen 8 

kwetsbare personen die wanneer ze geconfronteerd worden met psychoses 

en/of agressie of ander moeilijk gedrag van de toekomstige bewoners van de 

Skaeve Huse getraumatiseerd zullen raken. Om nog maar niet te spreken van 

alle voorbijgangers, het adres ligt immers aan een drukke doorgaande weg. 

En dan het feit dat de wethouders Van der Schaaf en Jongman verwachten dat 

wij deze mannen met open armen zullen ontvangen. 

Deze mannen zijn nergens anders te handhaven en dan moeten wij ze 

enthousiast ontvangen? Wij zijn toch geen hulpverleners? Of worden we 

daartoe omgeschoold? 

Bij calamiteiten zal het geruime tijd duren voordat politie of ambulance ter 

plekke zijn gezien de afstand tot de stad.  

Daarbij komt dat iedereen in de omgeving van de Hoofdweg 143a in een 

vrijstaand huis woont wat je extra kwetsbaar maakt als er iets mis gaat. 

In de stad heb je snel buren die je kunnen helpen (en de politie is er sneller) 

maar in een landelijke omgeving werkt dat niet zo. 

Omdat het beoogde terrein van de gemeente is is het misschien wel een 

geschikte locatie voor stadsnomaden of andere groepen die behoefte aan 

woonruimte hebben maar 9 mannen met vaak meerdere psychiatrische 

aandoeningen, verslavingen en een crimineel verleden, dat kun je een buurt 

met jonge gezinnen en alleenstaande ouderen echt niet aan doen. 

Ik verwacht dan ook dat u niet akkoord met de voorgenomen plannen. 


