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Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Project Skeave Huse 
 
Beste Raadsleden, 

 
Sinds een maand zit onze oudste dochter op de middelbare school in Groningen en fiets zij 
dagelijks met haar fiets langs de enige doorgaande weg van Harkstede naar Groningen. 
Helaas is ze niet altijd in de gelegenheid om samen met andere te fietsen en fietst ze dus 
met enige regelmaat alleen. Nu nog in het licht maar over een paar weken zal ze in het 
donker moeten vertrekken 's ochtends en  
nog een paar week later komt ze dan ook in het donker weer thuis. Zonder de de woonvorm 
Skeave Huse vind ik het als ouder zijnde al spannend dat je dochter daar dagelijks met een 
groepje tieners maar soms ook alleen langs de hoofdweg moet fietsen.  
Ik krijg dan ook werkelijk een knoop in mijn maag bij het idee dat daar straks aan de enige 
doorgaande weg mensen wonen met psychiatrische problemen of een verslaving.. Geen 
enkele ouder wil stilstaan bij het idee dat zijn of haar kind daar dagelijks langs moet fietsen. 
Nog los van het feit dat ik daar zelf als vrouw alleen ook niet langs wil.  
 
Het voelt zo onrechtvaardig dat wij als dorpelingen, als individu,  als ouder dit maar moeten 
accepteren. Ik voel mij als ouder zijnde totaal niet serieus genomen in de angst die dit 
project met zich meebrengt. Dat het de bewegingsvrijheid van zowel mijn dochter en straks 
ook mijn andere zoon en dochter gigantisch beperkt.  
 
Ik wil niets eens nadenken over het feit dat het plan er straks doorgedrukt wordt en het in 
de toekomst misgaat .. terwijl er nu al bekend is dat deze plek veel te risicovol is...  
 
Op welke manier kan kan je er als ouder voor zorgen dat de realistische angst die er is 
serieus wordt genomen. En een project dat als te risicovol op deze plek is gekwalificeerd niet 
erdoor wordt gedrukt omdat er ander belangen spelen dan de veiligheid van onze 
kinderen!!  
 
Een zeer bezorgde ouder. 
 
  
 
 
 


