
 
Meerstad, 20 september 2021 
 
Betreft: Reactie voorgenomen besluit bijzondere woonvorm Harkstede (Skaeve Huse) 
Door: Dorpsbelangen Meerstad 
 

 
Geachte raadsleden, 
 
Middels dit schrijven willen wij als belangenvereniging van Meerstad u onze zorg toelichten, t.a.v. het 
voorgenomen besluit van het College betreffende de bijzondere woonvorm Harkstede. Wij hebben 
als belangenvereniging vanaf het begin een neutrale houding gehad aangaande dit onderwerp. Toch 
hebben wij wel een aantal zorgen.  
 
Deze zorgen hebben wij ook reeds toegelicht in een persoonlijk gesprek met de projectleider van dit 
project, ref. gespreksverslag verzonden aan projectleider dd. 1 december 2020.  
 
Een passage uit dit gespreksverslag: 
“Vraag vanuit Dorpsbelangen: er heerst onrust onder de bewoners. Deze onrust komt deels omdat men niet 

weet wat er te gebeuren staat. Er is niet veel informatie gegeven over wat de doelgroep precies zal zijn, 
hierdoor vullen omwonenden dit zelf in. Er zijn zorgen over diefstal, hangende personen rondom 
woningen/scholen/supermarkt, drugs- en drankoverlast en zaken als seksuele overtredingen. Hoe gaan jullie 
deze zorgen wegnemen?  
Het projectteam van de Gemeente Groningen geeft aan dat er nog zaken verdere uitwerking behoeven, bijv. 
hoe de selectie gaat plaatsvinden van de mensen voor de woonvorm en hoe de begeleiding en zorg er exact uit 
gaat zien. De zorgaanbieders werken dit uit, de gemeente is hierbij betrokken. Deze woonvorm is zeker niet 
geschikt voor alle type zorgbehoevenden. Er zal moeten worden gekeken naar de selectie.  
Carlijn merkt hierbij op dat dit voor Dorpsbelangen Meerstad van cruciaal belang is. Een dergelijk project valt of 
staat met de juiste inclusie en exclusie criteria en een multi disciplinair team dat de selectie van bewoners 
beoordeelt”. 

 
Op dit moment zien wij als Dorpsbelangen Meerstad te weinig duidelijkheid over de exclusie criteria. 
Ook maken wij ons zorgen over leegstand die ingevuld gaat worden met een andere doelgroep, i.v.m. 
de kosten. 
 
Tevens, en dit hebben wij benadrukt in ons gesprek met Breuer & Intraval, maken wij ons zorgen 
over het effect van de afwijzing van de omgeving op de doelgroep. In het rapport van B&I wordt dit 
ook omschreven als: “een gevoel van acceptatie kan een belangrijke positieve rol spelen bij het 
verminderen van het probleemgedrag”.  
Wij zien dat, door gebrek aan duidelijke communicatie vanaf het begin vanuit de gemeente 
Groningen en zorginstellingen, het vertrouwen van de omgeving – en daarmee het gevoel van 
acceptatie voor de doelgroep – er niet is.  
Het project Skaeve Huse staat of valt met de acceptatie door de omwonenden, gezien de 
verwachting is dat afwijzing van de omgeving probleemgedrag luxeert. Vanuit Dorpsbelangen 
Meerstad zien wij het de Gemeente Groningen niet lukken om het vertrouwen bij omwonenden te 
realiseren. 
 
Wij willen u dan ook verzoeken de locatie te heroverwegen, wij zien – mede door het gebrek aan 
vertrouwen in een eerlijke gang van zaken en onduidelijke communicatie op voorhand – weerstand 
bij onze bewoners. Wat ons betreft kent dit project op voorhand al alleen maar verliezers.  


