
INSPRAAK WOONVORM HARKSTEDE 
 
Zeer gewaardeerde gemeenteraadsleden,                                                                21 september 2021 
 
Als Werkgroep Toegankelijk Groningen hebben we lang geaarzeld of we ons moeten mengen in het 
verhitte debat over de mogelijke vestiging van de woonvorm Skaeve Huse aan de Hoofdweg in 
Harkstede. 
In een sfeer die zo verziekt is door vooroordelen en ‘framing’ in de media, is het geen pretje om te 
erkennen dat je zelf ook een psychose-hoofd hebt en een lange carrière op straat, in instituten en in 
de verslavingszorg. Dat je ook problemen hebt met wonen… 
Maar zo’n leven aan de schaduwkant van onze keurige maatschappij, is ook deel van de realiteit die 
samenleving heet. ‘Dat soort mensen’ komen niet uit de lucht vallen, ze zijn ook iemands kinderen, 
familie, ouders misschien. 
 
Wij staan achter het standpunt van het college dat Groningen een inclusieve samenleving is, waar 
voor iedereen een passende plek is of hoort te zijn. Ook voor ernstig beschadigde burgers met 
psychiatrische en/of verslavingsproblemen en een thuisloze carrière. 
Het gaat hier om mensen die zelf graag in de woningen willen wonen en bereid zijn zich aan te 
passen aan de afspraken en voorwaarden die daarbij horen. Dat is belangrijk! 
Dat zijn mensen die begrijpen hoe belangrijk het is om een eigen veilig stekje te hebben. 
 
Of het wel of niet de locatie in Harkstede wordt, gaat onze deskundigheid te boven. 
Dat laten we over aan de wijsheid en het inzicht van u als Gemeenteraad en aan het College. 
De geschiedenis leert dat je ‘ongewenste burgers’ de hele Gemeente door kunt pingpongen: elke 
wijk zal eigen argumenten hebben voor ‘not in my backyard’. 
U kunt het proberen, maar het lost niets op. 
 
Ik moet wel een beetje lachen om alle kwetsbare burgers waar ik in de brieven over struikel: 
kinderen, ouderen, mensen met een vrijstaand huis…  In mijn wijk kunnen we daar alleen maar van 
dromen: een vrijstaand huis met een tuin en enige afstand tot de buren.  
Misschien moeten ze er in Harkstede nog aan wennen dat niet alle last meteen overlast is. 
Je kunt daar goed mee leren omgaan door het op tijd tegen je betrokken buren te zeggen en met 
elkaar de spelregels af te spreken. 
 
Maar alles begint bij normaal met elkaar omgaan. 
Beschadigde mensen zet je niet weg als ‘grof vuil’. 
Onze bijdrage aan dit debat is daarom: houdt het bij de feiten en laat de discriminerende taal weg. 
We praten als burgers over burgers. 
Burgers die ook een stem verdienen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
MARLIEKE 
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