
Ik richt deze mail aan u omdat ik me grote zorgen maak over de plannen voor een Skaeve Huse aan 
de Vergierdeweg. 
 
Allereerst maak ik me zorgen omdat ik het gevoel heb dat alles al besloten is vanaf het moment van 
initiatief, alle argumenten die worden aangedragen om jullie ervan te overtuigen dat de Vergierdeweg 
niet geschikt is zie ik niet terug in de besluitvorming. Terwijl jullie steeds aangeven dat de bezwaren 
worden meegenomen. 
 
Overlast is gegarandeerd doordat de toekomstige bewoners vrij zijn om te gaan en staan waar ze 
willen. Ze wonen daar omdat ze niet in de maatschappij willen of kunnen meedraaien, dat houdt ook in 
dat hun gedrag en gewoonten niet zullen veranderen, anders hadden ze niet in een Skaeve Huse 
hoeven wonen. Wij verwachten dan ook veel drank en drugs gerelateerde overlast in de omgeving 
van de Skaeve Huse, een plek waar veel jonge kinderen fietsen, recreëren en sporten. De 
toekomstige bewoners, met al hun bagage en problemen passen daar niet tussen. Ik wil mijn kinderen 
daar niet aan blootstellen. Drank en drugs zorgt vrijwel ook altijd voor criminaliteit en overlast, zoals de 
overlast de wijk al ervaart door de noodopvang naast het ziekenhuis. Ik kan niet begrijpen dat jullie 
perse deze locatie door ons strot wenst te drukken. Er is al genoeg overlast in de wijk van mensen die 
niet meer bij de noodopvang welkom zijn, dealen, hangen in de wijk en op het Marsmanplein.Waarom 
moet Haarlem Noord, het Vondelkwartier het afvoerputje van Haarlem en de regio worden?  
 
Uit de Raadsstukken maak ik op dat de gemeente het op basis van het locatieonderzoek haalbaar 
acht om een het bestemmingsplan te wijzigen. Voor een eerder verzoek om herontwikkeling ten 
behoeve van horeca en maatschappelijke ontwikkelingen is geen medewerking verleend. De reden 
die aangevoerd wordt is dat vanuit stedenbouwkundig-planologisch, natuur, landschappelijk en 
cultuurhistorisch oogpunt de ontwikkeling niet wenselijk is. Met andere woorden, het bestemmingsplan 
sloot niet aan bij het verzoek én de locatie heeft bijzondere natuur- landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. Het lijkt dan inconsequent dat voor initiatief van de gemeente zelf een 
herziening van het bestemmingsplan wel haalbaar wordt geacht en de genoemde waarden hier 
vervolgens niet in worden meegewogen.  
 
Ondanks dat de gemeente blijft verkondigen dat we geen overlast hoeven te verwachten quote ik nu 
de regiomanager van het Leger des Heils: "Ik besef dat de ontwikkelingen van deze locaties impact 
kan hebben voor uw leefomgeving.” Zij die het gaan beheren zijn het dus al niet met de gemeente 
eens. Dus ik stel voor dat jullie je nog eens goed laten informeren en onderzoeken wat er aan overlast 
te verwachten valt en daarbij verder kijken dan het promotiefilmpje van het Leger des Heils. Er zijn 
genoeg voorbeelden in het land waarbij het al is misgegaan! Ook waar het goed werk, maar daar is 
vooral de afgelegen locatie die voor het succes zorgt! 
 
De locatie voldoet overigens niet aan de richtlijnen die jullie zelf hebben opgesteld.Met name het 
aspect veiligheid is beperkt uitgewerkt. Het criterium “bereikbaarheid hulpdiensten”, is repressief van 
aard. Met andere woorden het gaat niet om het voorkomen van onveilige situaties, maar om het 
beheersen van onveilige situaties. Met betrekking tot het criterium “afstand tot kwetsbare 
bestemmingen”: De boerderij (tevens woonhuis) bevindt zich inderdaad ver van de openbare (147 m.), 
waardoor dit criterium altijd gehaald wordt. De ingang vanaf de openbare weg tot het perceel bevindt 
zich echter pal náást kwetsbare bestemmingen: de sportvelden (en ook de crematoria en de 
begraafplaatsen – ik weet niet of deze onder de definitie vallen). Gaat het erom dat de woningen zich 
minimaal 100 meter van kwetsbare bestemmingen bevinden, of gaat het erom dat de ingang van het 
terrein zich minimaal 100 meter van kwetsbare bestemmingen bevindt. Voor daadwerkelijke veiligheid 
lijkt me het laatste van toepassing. Dan voldoet de locatie niet aan dit criterium. 

Wat naar mijn mening bovendien ontbreekt in de beoordeling van de veiligheid, is het laten meewegen 
van reisroutes en reisbewegingen. Cliënten van de Skaeve Huse kunnen maar op één manier richting 
voorzieningen, namelijk via de Vergierdeweg richting het Vondelkwartier. Maar ook als het via de 
Slaperdijk zou lopen dan komen ze vanzelf weer op de Vergierdeweg uit. Tegelijkertijd is dit stuk 
Vergierdeweg de enige manier om bij de sportclubs en de crematoria/begraafplaatsen te komen. 
Daarnaast is het een belangrijke fietsroute vanuit Haarlem Noord richting recreatiemogelijkheden, 
waar kinderen alleen fietsen. Dus de letter van het criterium  wordt hier gehaald (woningen liggen 
minimaal 100 m van kwetsbare bestemmingen), maar de geest van het criterium (confrontatie 
vermijden met kwetsbare doelgroepen) zeker niet.  



Ik heb contact gehad met makelaars, die geven aan dat de plannen nu niet direct invloed hebben op 
de huizenprijzen, maar dat heeft vooral met de overspannen huizenmarkt te maken. Ze zijn het er wel 
over eens dat het op termijn geven ze aan dat de buurt wel minder aantrekkelijk gevonden zal worden 
door woningzoekenden. Reken dus maar wel op planschade! Jullie geven zelf aan dit niet te 
verwachten omdat de locatie ver weg is (in mijn beleving erg dichtbij), maar aangezien de bewoners 
ook van het terrein af willen is dat een slecht argument om geen planschade in te calculeren. 
 
We hebben met een werkgroep tegen de plannen contact gehad met professionals in de zorg en 
justitie overleggen gehad en informatie ingewonnen. Ze geven allemaal aan dat er veel overlast zal 
komen. Het pas simpelweg bij het (voorspelbare)gedrag van de mensen en de problemen die zij 
hebben.  
 
Tot slot wil ik bij voorbaat laten weten dat ik juridische stappen zal ondernemen tegen de plannen, het 
wijzigen van het bestemmingsplan en de bouwvergunning zodra het kan! Er is al een advocaat aan 
het werk voor onze werkgroep, welke wordt betaald uit giften in de buurt. Dit om aan te geven dat veel 
bewoners er hetzelfde over denken. 
 
Ik had graag willen inspreken, maar een normaal werkend mens kan niet zomaar op een woensdag 
om 16:00 aanwezig zijn. Jullie schijnen voortgang belangrijker te vinden dan onze belangen, terwijl er 
volgens mij helemaal geen haast hoeft te zijn om een geschikte plek voor een Skaeve Huse te vinden. 
Een geschikte plek voor zowel de bewoners als de omwonende! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans Veuger 
 


