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Ga voor de rap naar  

Gemeente Groningen wil aan de Hoofdweg 143a Harkstede een 
open woonvorm realiseren voor bewoners met psychiatrische 

problemen, drank- of drugsverslaafd, die niet te huisvesten zijn in een woonwijk. Geboden 
zorg- en hulpverlening hebben geen resultaat opgeleverd. Maar waarom dan wel in 
Harkstede? Er komen 9 bewoners en 1 beheerder te wonen.  zou een 
zwak excuus zijn achteraf, aangezien er geen gedegen locatie onderzoek is en de locatie 
niet voldoet aan de gestelde criteria. Ze hebben gemakshalve vergeten wat de bewoners 
mankeert en dat er niets meer aan gedaan wordt, dat er dagelijks honderden kinderen, 
jongeren en ouderen langsfietsen, dat er vlakbij mensen wonen en dat het 
subsidie oplevert voor de gemeente. Waar is Midden-Groningen gebleven, want daar komen 
toch al die jonge fietsers vandaan?  

In deze rap uiten zes kinderen uit Harkstede hun angst en gevoel van onveiligheid en vragen 
de Gemeente Groningen om de Skaeve Huse op een andere en veiligere plek te zetten. 
Hoort en rapt het voort! 

 

De kinderen van Harkstede: 

 

 

mijn mening te geven 
o  
Waarom bindt Groningen de kat op het spek?  

 
 
Mag ik zo vrij zijn om te zeggen wat ik wil 
vrijheid en veiligheid maken het verschil  
Bouw geen Skaeve Huse waar ik woon of fiets  
Mijn ouders vinden het ook helemaal niets 
Net als Greta wil ik mijn angst delen 
Wij zijn met zeer velen 
Een eenzame fietser, een jongere of kind 
Onderweg naar school door regen en wind 
 
Wat ruist er in het strui Ik wou, dat het een drone was 



 
Het is nog nooit zo donker west of het wordt toch weer licht 
Maakt het wat uit of ik een kerel ben of wicht? 
Soms ga ik naar stad of club  
'Als het kalf verdronken is dempt men de put'? 
We komen uit Harkstede, Scharmer of Kolham,  
Als ik dat hele stuk alleen fiets, ben ik bang  
Er bestaat hier geen drugsvrije omgeving 
In Harkstede is altijd wat te doen, de zoveelste beving 
Rondom de parkeerplaats is het vaak niet pluis 

 hier kind aan huis 
Doe onderzoek voor het welzijn van jonge mensen 
Ik wil iedereen een veilige toekomst wensen 
 

  
over Skaeve Huse in Harkstede 
Waarom bindt Groningen de kat op het spek? 

huizen op een andere plek 
 
 

 


