
 

 

Betreft: Skaeve Huse Harkstede 

 

Geacht raadslid, 

Allereerst stel ik me even voor,  ben moeder van twee kinderen en samen met mijn man wonen 

we met veel plezier in Harkstede. Sinds ik op de hoogte ben van de Skaeve Huse plannen denk 

ik nee, dat kan niet waar zijn. Iedereen met een beetje gezond verstand moet inzien dat deze 

locatie aan de enige doorgaande route richting Groningen waar dagelijks honderden kinderen 

langs moeten fietsen, geen geschikte locatie is voor een Skaeve Huse woonvorm.  

Ik krijg de indruk dat de gemeente voor de makkelijkste en goedkoopste oplossing gaat en dat 

het alleen maar draait om het financiële plaatje. Er is een onafhankelijk onderzoek gedaan door 

Breuer/Intraval, wat duidelijk uit heeft gewezen dat er geen draagvlak is voor Skaeve Huse 

woonvorm en dat er ook niet wordt voldaan aan de voorwaarden. Dit lijkt allemaal niet uit te 

maken.  

Het kan toch niet zo zijn dat er in de achtertuin van booming Meerstad en de voortuin van 

Harkstede, waar veel gesport en gewandeld wordt een woonvorm komt voor 9 mensen en 1 

begeleider. De veiligheid en het plezier van de hele omgeving zal hierdoor beïnvloedt worden. 

Is dat het nu echt waard?  

Wethouder van der Schaaf gaat compleet voorbij aan het onderzoek en wil de woonvorm gaan 

realiseren. Het zoveelste besluit van deze wethouder waar achteraf excuses voor gemaakt moet 

worden? Het wordt tijd dat het programma de Opstandelingen van Sophie Hilbrand 

ingeschakeld wordt en een onderzoek gaat starten naar de feiten en onderzoeken waarop 

besluiten genomen worden door dhr. Van der Schaaf. Dit zal zeker invloed hebben op de 

gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.  

Afsluitend  doe ik een beroep op uw gezonde verstand, bent u zelf moeder of vader? Hoe zou u 

het vinden voor uw kinderen als ze dagelijks op nog geen 3 meter afstand van het Skaeve Huse 

moeten fietsen, heen en terug.  Ik hoop dat u vanavond een wijs besluit neemt en uzelf 

morgen goed in de spiegel kunt aankijken. 

Met vriendelijke groet, 

 

Een bezorgde moeder 


