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Groningen 21 september 2021 

Aan de raadsleden van “onze” gemeente Groningen. 

 

Als “nieuwe” inwoners van de gemeente Groningen hebben wij 3 jaar geleden onze stem uitgebracht 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Toen nog met het volste vertrouwen in onze democratie en 
de gemeenteraad . Helaas is er in 1 jaar heel veel veranderd. Ten slechte. Bijna al mijn vertrouwen in 
de politiek/ gemeente in het bijzonder is weg 

Met deze inbreng mijn laatste beetje hoop dat de gemeenteraad er is voor zijn inwoners en voor het 
veilig kunnen wonen van alle inwoners! 

 

Wij vragen u als gezin met 2 tieners, ervaring met vrijwilligers werk met de doelgroep en betrokken 
burgers van uw gemeente, het voorgenomen plan van dhr van der Schaaf en mw Jonkman 
betreffende de Skaeve Huse aan de Hoofdweg 143a niet door te zetten. 

Hieronder een aantal argumenten: 

•  Zoals u in het rapport van B&I heeft kunnen lezen is de locatie niet geschikt voor de 
beoogde doelgroep. 

• Voor het slagen van een dergelijk project is er draagvlak van de omgeving nodig. Dit 
draagvlak is er niet in de buurt en niet in de wijde omgeving (Engelbert, Middelbert, 
Meerstad, Harkstede). Het is in een lintbebouwing en de impact die een dergelijke (in 
verhouding heel grote groep) heeft op zo'n kleine buurt is veel te groot en niet in verhouding 
met wat het zou hebben in een stadswijk. 

• Door het hele traject (wat blijkbaar al jaren speelt maar waar de omwonende pas in een heel 
laat stadium en in eerste instantie een hele kleine groep betrokken zijn) is alle vertrouwen 
weg, zal niet meer goed komen en de participatie zal er niet komen. Dat betekend dat er 
onder de burgers (huidige en toekomstige bewoners) alleen maar verliezers zullen zijn.  

• De werkwijze van de wethouder heeft ervoor gezorgd dat er naar de toekomst toe geen 
reparatie van vertrouwen mogelijk is. Keer op keer worden afspraken niet nagekomen. 
Worden burgers weggezet als dan weer NIMBY, dan weer vijandig. Vragen worden niet 
beantwoord en dan met name belangrijke vragen over wie er verantwoordelijk is voor een 
dergelijk project zoveel verschillende zorgverleners/ hulpverleners en "cliënten" die geen 
behandelplan willen. Keer op keer deze vraag gesteld en geen antwoord. Het risico op deze 
locatie is veel te groot! 

• De buurgemeente Midden-Groningen (de gemeentegrens ligt op 700 meter!!!) heeft 
duidelijk laten weten tegen de voorgenomen plannen te zijn 

  

Daarnaast wil ik benadrukken om wat voor een specifieke locatie het hier gaat. Een buurt in 
lintbebouwing met allemaal open erven waarvan we elkaars erf/ingang niet kunnen zien en we 
weinig controle hebben op elkaars huizen. Maar wel of bejaarde mensen wonen of jonge gezinnen 
met kinderen, veelal hier komen wonen juist om de stad te ontvluchten. Dagelijks fietsen hier 



honderden mensen (kinderen) langs die geen andere route/ alternatief hebben en dus passeren op 1 
meter van de ingang van de locatie, die zoals het bedoeld is het hek altijd open heeft omdat de 
bewoners vrij zijn te gaan en staan waar ze willen 

Hoe kan het zijn dat de veiligheid, maar veel erger nog het veiligheidsgevoel van zoveel mensen het 
af moet leggen tegen 9 mannen met grote psychische/ verslavingsproblematiek, die elders niet meer 
geholpen willen/kunnen worden! …. Dit blijft voor ons onbegrijpelijk. 

Ik hoop voor ons als inwoners van uw gemeente in Harkstede GN, maar ook in Engelbert, Middelbert, 
Meerstad, Harkstede, Scharmer en Lageland dat u niet verder gaat met de plannen van de Skaeve 
Huse aan de Hoofdweg 137. 

 

Vriendelijke Groet 

 


