
 
Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlem, 
Aan de commissieleden van de commissies Ontwikkeling en Samenleving. 
 
Geachte mijnheer/mevrouw, 
 
 
Naar aanleiding van de voorgenomen beslissing tot vestiging van de Skaeve Huse  aan de 
Vergierdeweg 454 na wil ik u,  als bewoner en als nazaat van de familie van der Peet, die 
eeuwenlang  boerderij Noord Akendam bewoond heeft, op onderstaande punten wijzen om 
in uw besluitvorming mee te wegen. 
 

- In het voorstel wordt er gesproken dat er binnen een straal van 100 meter geen 
bewoning is. Ik wijs u erop dat ik, als enige,  binnen een straal van 20 meter woon ten 
opzichte van de gekozen locatie. 

- In een telefonisch gesprek (begin maart 2021) met mevrouw Dieben heb ik mijn 
zorgen over die nabijheid geuit. Dat heb ik eerder gedaan in een mail van 10 
november 2020.  

- In die mail heb ik o.a. gewezen op een mogelijk afzien van de restauratie door een 
andere partij. Het college van B&W van Haarlem zegt wel zo stoer in het 
voorgenomen besluit dat de restauratie van Noord Akendam dan wordt 
meegenomen. Is dat grootspraak of heeft de gemeente inmiddels wel 750.000 – 
1.000.000 euro  beschikbaar voor het opknappen van deze unieke historische 
boerderij? 

 
 
Nu de vestiging van de Skaeve Huse belendend aan boerderij Noord Akendam wordt 
voorgesteld, lijkt mij het moment aangebroken: 

- om u te vragen om een duidelijke en niet overbrugbare scheiding te realiseren tussen 
het beoogde terrein en het erf van boerderij Noord Akendam.  

-  om garanties inzake steun e.d. bij eventuele overlast, in welke vorm dan ook, te 
vragen. Ik denk daarbij aan een 24/7 beschikbaar aanspreekpunt, welke met 
machtiging handelend kan optreden en cameratoezicht. 

- Als ik naar de exacte locatie kijk moet mijn moes/bloementuin verdwijnen. Deze tuin 
is eeuwenlang door mijn voorouders  bewerkt en daardoor zeer vruchtbaar 
geworden. Welke plek gaat bij eventuele vestiging van de Skaeve Huse deze tuin 
vervangen?  

 
 
 
Dank voor uw aandacht. 
Hr. G.Th.H.M. Steentjes 
 
d. 
Met vriendelijke groet. 
 
Gerard Steentjes 
 


