
Beste raadsleden, 
 
Wij, als directe buren (met vier jonge kinderen) van de beoogde locatie voor de Skaeve Huse, 
hebben vol vertrouwen uitgekeken naar het onderzoeksrapport van Breuer/Intraval. Het 
resultaat was wat we vreesden, en gaf duidelijk aan waarom wij als buurt tegen de plannen zijn 
en ons hiertegen verzet hebben. De uitkomst: meerdere kritieke risico’s met 
beheersmaatregelen die niet realistisch zijn (gratis verstrekken drugs?). 
 
De verbazing was dan ook groot dat, ondanks toezegging de resultaten van het rapport te 
honoreren, er voor gekozen is het plan door te zetten. 
 
De vanuit de gemeente genoemde maatregelen om het plan beheersmaar te maken lijken 
volledig uit het niets te komen (met het verplaatsen van de ingang en het plaatsen van meer 
verlichting wordt de angst voor een aanzuigende werking van drugsdealers en de angst voor 
het gedrag van mensen met psychoses en onder invloed van verdovende middelen op onze en 
de passerende kinderen niet weggenomen). 
 
Ook wordt door de gemeente gesproken over het herstellen van de vertrouwensband, maar dit 
lijkt een loze kreet. Naar onze mening ontstaat een vertrouwensband als er over en weer 
geluisterd wordt naar onderbouwde argumenten, deze naar waarde worden ingeschat en 
daarop gereageerd wordt met feiten. Als buurt hebben wij gehandeld vanuit deze waarden om 
zo een betrouwbare gesprekspartner te zijn, en dat steeds weer. We hadden graag gezien dat 
dit van twee kanten zou komen. Het spreekwoord “vertrouwen komt te voet en gaat per paard” 
geeft wel aan dat herstel een lange weg zal zijn.  
 
Afgelopen vrijdag had ik twee kinderen uit Harkstede aan de deur, ik schat van een jaar of 
zeven. Ze verkochten bloembollen voor een goed doel. Het zou mooi zijn als dat volgend jaar 
nog steeds zou kunnen. Daarom, bij deze, een beroep op jullie, raadsleden, om te komen tot 
een zorgvuldig en verantwoord besluit, dat is gebaseerd op feiten en onderbouwd onderzoek. 
 


