
Geachte raadsleden, 
 
Ik maak mij grote zorgen over het Skaeve Huse-plan dat de wethouder(s) van onze buurgemeente 
Groningen koste wat kost wil(len) doorzetten.  
 
• Zorgen als moeder over de veiligheid van mijn kinderen. Tieners die geen andere mogelijkheid 

hebben dan elke dag over het fietspad te fietsen van en naar school, vrienden en werk. 
• Zorgen als vrouw, die een fietstocht in het donker naar Harkstede nu al niet prettig vindt. Evenals 

vele buurvrouwen. Ook zonder Skaeve Huse heerst twijfel of ’s avonds alleen op de fiets stappen 
nou wel zo vertrouwd is. 

• Zorgen over wat het middelengebruik op deze locatie zal gaan betekenen voor de omgeving: het 
fietspad, de jeugd, de winkels, de weides, het strand. 

• Zorgen over deze manier van bestuur. Het gemak waarmee de O.VER.duidelijke uitkomst van een 
groot, onafhankelijk onderzoek terzijde wordt geschoven. Geheel tegen de belofte van de heer 
van der Schaaf in overigens. Bleek het geen goede locatie, dan zou het niet doorgaan.  
 

En dan hoeven wij Midden-Groningers alleen nog maar lángs de locatie. Wilt u in uw stem 
meewegen wat dit gaat betekenen voor de direct omwonenden? Zij weten nog niet wie de bewoners 
zullen zijn. De eerdere omschrijvingen stemmen niet hoopvol… Dat het notoire overlastveroorzakers 
zijn, dát staat vast. Negen mannen, onvoorspelbaar, psychiatrisch, verslaafd, behoeftig aan een 
prikkelarme omgeving, ingeperkt tussen de gezinnen met (jonge) kinderen en alleenstaande 
ouderen. Tel er honderden passanten over het enige, smalle fietspad bij op. Een veilige combinatie? 
NEE, volgens 86% van de huishoudens uit het omgevingsonderzoek van Breuer & Intraval. Hoe komt 
onder aan de streep bij de heer van der Schaaf dan toch ineens een plus?  
 
Persoonlijk zeg ik JA tegen Skaeve Huse, maar zie ik deze vrienden graag op een veiligere plek dan 
onze buur nu heeft bedacht. Ze huisvesten aan de Hoofdweg is een onzalig, ogenschijnlijk 
vooringenomen en onverantwoord plan. De subsidie gaat naar Groningen, de risico’s - hoe 
onbehoorlijk - naar de buren. Ik hoop met heel mijn hart op wijsheid & ingrijpen van u als raad!  
 
 
 


