
Van: Nathalie Groenink   
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 20:42 
Aan: Secretariaat Meijs <secretariaat.meijs@haarlem.nl> 
Onderwerp: Skaeve Huse 
 

Beste mevrouw Meijs.  
 
Naar aanleiding van de informatie over het besluit van de mogelijke komst van een Skaeve 
Huse aan de Vergierdeweg in Haarlem Noord stuur ik u deze mail. 
 
In eerdere informatie kwam duidelijk naar voren dat er gezocht werd naar een locatie die 
buiten de woonwijken ligt en aan de rand van de stad. De locatie aan de Vergiedeweg ligt 
echter op de kaart wel aan de rand van de stad, maar in werkelijkheid ligt het aan een 
belangrijke fietsers/voetgangers ader tussen de 'dorpen' Haarlem-Noord/Schoten, 
Velserbroek en Spaarndam. Binnen 5 minuten lopen sta je zowel midden in de woonwijk van 
het Vondelkwartier als aan de andere kant Velserbroek. 
 
De Vergierdeweg vormt voor veel kinderen en jongeren een verbindingsweg naar hun 
sportclub, school en/of vrienden. De verbinding tussen Spaarndam, Velserbroek en Haarlem-
Noord is enigzins autoluw, doordat sluipverkeer door Spaarndam wordt beboet, maar wordt 
hierdoor door fietsers en voetgangers des te meer gebruikt. Vooral gezinnen maken veel 
gebruik van deze weg, wanneer ze naar de Westbroekplas gaan, of Spaarnwoude met oa 
hun trekpleister Boerderij Zorgvrij. Een alternatief zonder extreem omfietsen is er niet. 
Kinderen en jongeren moeten zich veilig kunnen voelen om zich te verplaatsen naar hun 
hobby's en vrienden. Wanneer er op de locatie aan de Vergierdeweg een opvang komt is de 
kans groot dat het gevoel van veiligheid in het geding komt. 
 
De gekozen locatie aan de Vergierdeweg heeft niet alleen de sportclubs direct naast zich, 
ook de begraafplaats en het crematorium zijn directe buren van de gekozen locatie. Een 
begraafplaats heeft als bezoekers veelal kwetsbare oudere mensen. Zij zijn niet weerbaar 
met snelle contacten via Whatsapp zoals genoemd werd in de informatieavond en voelen 
zich nog sneller onveilig.  
 
Daarbij is de opvang Velserpoort 'om de hoek', waardoor de bij plaatsing van een 
opvanglocatie aan de Vergierdeweg een verdichting gaat komen van mensen met een 
hulpvraag in de wijk. Haarlem Noord of eigenlijk Schoten is ingericht als een dorp. Hierdoor 
wonen er ook veel gezinnen. Mensen met een hulpvraag zitten en horen hier natuurlijk ook 
bij, maar het moet nog wel kunnen 'mengen', anders is het niet langer mogelijk om een 
balans te vinden. Het kleine winkelcentrum Het Marsmanplein moet een plek blijven waar 
kinderen ook zelf iets lekkers kunnen gaan halen en niet zich geïntimideerd hoeven te voelen 
door mensen die zich mogelijk 'gek/onvoorspelbaar/intimiderend' gedragen of raar uit hun 
ogen kijken. Daarbij komt nog dat de doelgroep dusdanig complex is, dat je niet kunt 
verwachten dat een buurt de regulering hiervan zelf gaat verzorgen, wanneer de bewaking 
na een tijd wordt afgebouwd. Deze doelgroep heeft niet voor niets zo'n plek nodig, dan kan 
dit niet worden afgedaan met enkel niet gesocialiseerd gedrag als beschrijving van de 
doelgroep van Skaeve Huse. 
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Ik heb geprobeerd u te wijzen op het feit dat aan de voorwaarde van een locatie voor een 
opvang als Skaeve Huse, het zich bevinden buiten een woonwijk aan de rand van de stad 
niet wordt voldaan. Misschien wel op de kaart, maar zeker niet in de praktijk. 
 
Hopelijk wordt de aangewezen locatie aan de Vergierdeweg in Haarlem-Noord dan ook 
alsnog geschrapt als mogelijke locatie. 
 
Graag ontvang ik een reactie. 
 
Alvast bedankt en met vriendelijke groet, Nathalie Ikking-Groenink 
Bewoner van het Vondelkwartier 
 


