
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
 
Verzonden: maandag 20 september 2021 20:47 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Skaeve huse 
 
Beste meneer v.d. Schaaf en College 
 
Als ondernemer in Harkstede, maar ook als inwoner en bezorgde moeder, heb ik met verbazing 
gelezen dat u dhr v.d. Schaaf en het college het plan Skaeve huse door willen zetten. 
 
Dat iemand met droge ogen, en zonder schaamte, een plan wil doorzetten wat voor duizenden 
mensen weerstand geeft, en u dus 9 personen boven duizenden mensen kunt plaatsen.  
Daar kan ik met mijn gezonde verstand niet bij. En ik had u en het college ook een stukje intelligenter 
ingeschat.. 
9 mensen die weliswaar in een vervelend pakket zijn beland, Maar dan vaak door eigen verkeerde 
keuzes… 9 uitbehandelde met een dubbele diagnose drank en of drugsverslaafden, notoire 
overlastgevers... 
Deze 9 mensen vind u dus meer waard??? dan de direct omwonenden, een compleet dorp en zelfs 
uw buurgemeente, waar alle ongemakken zich gaan bevinden. 
Want u kunt wel zeggen dat het in de gemeente Groningen staat, Maar alle dicht bijzijnde 
voorzieningen liggen in de gemeente Midden-Groningen. 
 
Ik vind dit een onverantwoord besluit, gezien de zeer grote risico’s, die in het rapport staan, daar 
gaat u dus gewoon aan voorbij. 
Er is totaal geen draagvlak in de wijde omgeving om dit project tot een succes te brengen. 
Locatie blijkt uit alles is totaal ongeschikt. 
 
Ik ben al ruim 20 jaar kapper in het dorp, en daarbij ook een klein beetje psycholoog, weliswaar 
zonder papieren, maar onze klanten luchten hun hart graag bij ons. 
En ik kan u vertellen dat er veel weerstand en ongerustheid is, dat er volwassen mensen straks niet 
meer op de fiets langs de locatie willen, dat kan u toch niet recht praten??  
Hoe komen we nog in Groningen op de fiets, als we niet langs de locatie durven?? 
Mensen die angsten en zich onveilig voelen, in hun eigen vertrouwde woonomgeving. 
Deze beslissing heeft een enorm grote impact, en ik vraag het u, bekijk nogmaals goed het rapport, 
duik in het verleden, naar uw eigen uitspraken en beloftes. 
Dan kan er maar 1 conclusie komen, totaal ongeschikte locatie!!! 
 
 
Ik vertrouw erop dat u het besluit nogmaals zeer goed bekijkt, en als u er vanaf ziet, is dat geen 
gezichtverlies, zeker niet, dan toont u daadkracht en menselijkheid. 
 
Harkstede  
 


