
 

Verzonden: zondag 19 september 2021 17:06 

Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 

Onderwerp: Skaeve Huse 

 

Aan de raadsleden van Groningen,  

 

Dit zijn 3 aandachtspunten m.b.t het al dan niet bouwen van de Skaeve Huse in Harkstede: 

 

1. Kinderen uit Harkstede hebben begin 2021 hun zorgen onder woorden gebracht en 
bezongen. Ik zou daar niets aan toe willen voegen (zie bijlage). 

              RTV-Noord heeft er de dag erna een prima item aan gewijd.  Chapeaux! 

2. Als argument voor de bouw werd gebruikt dat kinderen in de Moesstraat al lange tijd niet 
aangevallen zijn door verstandelijk gehandicapten van de Noorderbrug. Volgens mij hebben 
we het 
hier over een andere groep. Ik zou willen adviseren dat men de juiste informatie gaat 
verzamelen via de Noorderbrug.  
NB Als vader van een gehandicapte zoon voelde ik me behoorlijk beledigd, dat mijn zoon 
werd vergeleken met zwaarverslaafden!! Ik durf dit niet tegen hem te zeggen.  

3. De honderden jongeren die dagelijks langs de Skaeve Huse zullen fietsen, komen vrijwel 
allemaal uit Midden-Groningen. B&W van Midden Groningen heeft daar hun 
verantwoordelijkheid voor genomen. Anders zouden jongeren uit Midden-Groningen 
vogelvrij verklaard worden.  

 

Ik wens de raad veel wijsheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij het afwijzen van de Skaeve Huse op 

de die plek. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 



DE KINDEREN VAN HARKSTEDE  

‘Mag ik zo vrij zijn’ (18 januari, 2021)  

Tekst: Wim Kratsborn.  Muziek en productie: Jan Doddema                              

Ga voor de rap naar: https://youtu.be/HusljZL0Ibk 

Gemeente Groningen wil aan de Hoofdweg 143a Harkstede een 

open woonvorm realiseren voor bewoners met psychiatrische 

problemen, drank- of drugsverslaafd, die niet te huisvesten zijn in een woonwijk. Geboden 

zorg- en hulpverlening hebben geen resultaat opgeleverd. Maar waarom dan wel in 

Harkstede? Er komen 9 bewoners en 1 beheerder te wonen. ’Had ik nait dacht’ zou een 

zwak excuus zijn achteraf, aangezien er geen gedegen locatie onderzoek is en de locatie 

niet voldoet aan de gestelde criteria. Ze hebben gemakshalve vergeten wat de bewoners 

mankeert en dat er niets meer aan gedaan wordt, dat er dagelijks honderden kinderen, 

jongeren en ouderen langsfietsen, dat er vlakbij mensen wonen en dat het allemaal €500000 

subsidie oplevert voor de gemeente. Waar is Midden-Groningen gebleven, want daar komen 

toch al die jonge fietsers vandaan?  

In deze rap uiten zes kinderen uit Harkstede hun angst en gevoel van onveiligheid en vragen 

de Gemeente Groningen om de Skaeve Huse op een andere en veiligere plek te zetten. 

Hoort en rapt het voort! 

 

De kinderen van Harkstede: 

‘Mag ik zo vrij zijn’ 

 

‘Mag ik zo vrij zijn om mijn mening te geven 
over ‘Skaeve Huse’ in Harkstede 
Waarom bindt Groningen de kat op het spek?  
Zet die ‘rare’ huizen op een andere plek 
 
Mag ik zo vrij zijn om te zeggen wat ik wil 
vrijheid en veiligheid maken het verschil  
Bouw geen Skaeve Huse waar ik woon of fiets  
Mijn ouders vinden het ook helemaal niets 
Net als Greta wil ik mijn angst delen 
Wij zijn met zeer velen 
Een eenzame fietser, een jongere of kind 
Onderweg naar school door regen en wind 
 
Wat ruist er in het struikgewas? Het is…?  Ik wou, dat het een drone was 

https://youtu.be/HusljZL0Ibk


 
Het is nog nooit zo donker west of het wordt toch weer licht 
Maakt het wat uit of ik een kerel ben of wicht? 
Soms ga ik naar stad of club  
'Als het kalf verdronken is dempt men de put'? 
We komen uit Harkstede, Scharmer of Kolham,  
Als ik dat hele stuk alleen fiets, ben ik bang  
Er bestaat hier geen drugsvrije omgeving 
In Harkstede is altijd wat te doen, de zoveelste beving 
Rondom de parkeerplaats is het vaak niet pluis 
De politie en de boa’s zijn hier kind aan huis 
Doe onderzoek voor het welzijn van jonge mensen 
Ik wil iedereen een veilige toekomst wensen 
 
‘Mag ik zo vrij zijn om mijn mening te geven  
over Skaeve Huse in Harkstede 
Waarom bindt Groningen de kat op het spek? 
Zet die ‘rare’ huizen op een andere plek 
 
 
Verzonden: zondag 19 september 2021 17:18 

Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 

Onderwerp: RE: Automatisch antwoord: Skaeve Huse 

 

Geacht leden van de griffie,  

 

Mijn brief is bedoeld voor de gehele raad, maar ook voor de raad van Midden -Groningen.  

 

Vriendelijke groet, 

 

Projectleider van het internationale burgerschapsproject To-Gather 


