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Aan: Raad <Raad@groningen.nl> 
Onderwerp: Verslag bezorgde bewoners Harkstede 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Bij deze stuur ik u een verslag van de protestbijeenkomst van afgelopen zondagmorgen. 
 

Inwoners Harkstede: Laat onze kinderen veilig naar schoolfietsen en 
kies één van de alternatieve locaties voor Skaeve Huse 
Bij een protestbijeenkomst op de beoogde locatie voor Skaeve Huse vlak buiten Harkstede 
waren zo’n tweehonderd mensen aanwezig. Bewoners van dat dorp laten hiermee zien dat 
zij zeer bezorgd zijn over de komst van deze woonvoorziening voor langdurig verslaafden 
met een verleden van ernstige woonoverlast. Onder de aanwezigen opvallend veel ouders 
van schoolgaande kinderen. ,,Onze dochter zit nu in groep acht en fietst hier vanaf volgend 
jaar iedere dag langs, ik vind dat geen fijn idee,” vertelt een vader. 
Het protest verliep rustig en was er vooral op gericht om visueel te maken dat er een grote 
groep is die tegen de komst van de Skaeve Huse is, hiervoor werd met een drone een foto 
gemaakt. Op de foto is goed te zien dat de beoogde locatie vlak pal het fietspad ligt. ,,Hier 
fietsen iedere dag honderden kinderen langs,” vertelt initiatiefneemster Margot Dinges. ,,En 
dat vijf meter naast de plek waar de Skaeve Huse moeten komen. Wij zien dat echt niet 
zitten.”   
Vlak naast het dorp  
Uit onderzoek blijkt dat de locatie niet voldoet aan de voorwaarden van een Skaeve Huse. 
Toch zet de gemeente Groningen de plannen vooralsnog door, en lijkt zich niets aan te 
trekken van kritieke risico’s, gebrek aan draagvlak en protesten van omwonenden. ,,Voor de 
gemeente Groningen is dit een uithoek, dus vanuit die gemeente zal er niet veel bezwaar 
zijn. Maar de gemeentegrens loopt hier vlak naast en daarnaast wonen wij, voor ons is dit 
heel belangrijk,” aldus een inwoonster van Harkstede.   
Alternatieven 
Organisator van de actie, Margot Dinges, weet dat er twee alternatieve locaties zijn die veel 
beter aan de voorwaarden voldoen. ,,Ik hoop echt dat de gemeente Groningen daar serieus 
naar gaat kijken. En laat de gemeenteraad van Groningen hier ook eens ter plekke kijken, 
dan zie je gelijk dat dit voor bewoners van Skaeve Huse geen goede plek is. Zij hebben baat 
bij een prikkelarme omgeving, waar weinig mensen wonen of langs komen, en dat is dit 
zeker niet. Het lijkt wel alsof het financiële plaatje hier zwaarder weegt voor de gemeente 
Groningen. Mocht het gemeentebestuur vasthouden aan het voornemen om hier een 
Skaeve Huse te plaatsen, dan zijn wij er klaar voor om juridische stappen te zetten.” 
 
Met vriendelijke groet, , inwoners van Harkstede 
 
 



 
 


