
Ik mail u  omdat ik erg ongerust ben over uw besluit om de locatie Vergierdeweg aan te 
wijzen als de locatie voor de Skaeve Huse. Best apart dat dit project wel zijn doorgang kan 
vinden  terwijl eerdere plannen bij de boerderij van de familie Van der Peet op de 
Vergierdeweg destijds zijn afgekeurd door de gemeente vanwege de cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden van deze zeer bijzondere en landelijke plek. Vreemd dat dit 
project dan wel zijn doorgang kan vinden terwijl Groen links, de partij waar u lid van bent en 
namens hen wethouder bent, staat voor onder andere dierenwelzijn. Weet u wel dat er 
alleen al in dat gebied 45 soorten vogels leven. De vogeltelling kunt u lezen op 
https://www.hekslootpolder.nl/Agenda/Vogeltellingen.html.  Ook is deze locatie een 
vossenburcht die ieder jaar weer bewoond wordt en er zijn daar vleermuizen. Helaas vindt 
Groen Links dit kennelijk allemaal toch niet belangrijk genoeg en zal schade aan dit gebied 
willen aanbrengen ten koste van deze prachtige dieren en nog veel meer dieren. Stichting 
behoud Hekslootpolder kan u van alles hierover vertellen. Maar ik ga ervan uit dat u dit niet 
gedaan heeft, daar de naaste buren, die overigens binnen 400 meter van deze locatie 
wonen, niet eens de vooraankondiging hebben ontvangen die de gemeente in oktober 2020 
heeft verstuurd. Ook staat er in uw programma dat u groen rondom Haarlem onbebouwd en 
zo natuurlijk mogelijk wil laten blijven. Helaas laat u dit standpunt links liggen en gedraagt u 
zich dus rechts.  In de afgelopen tweede kamer verkiezingen heeft uw lijsttrekker van de 
tweede kamer premier Rutte verweten zich niet aan zijn beloften vast te houden. Typisch 
rechts werd gesuggereerd. Echter u doet nu hetzelfde. Prachtig natuurgebied bebouwen 
terwijl in uw programma staat dat het groen rondom Haarlem onbebouwd en zo natuurlijk 
mogelijk blijft. U houdt zich dus niet aan deze belofte. 
 
 
Natuurlijk gun ik de mensen die gebruik moeten maken van een Skeave Huse, wel een plek 
maar de locatie Vergierdeweg is geen goede locatie voor deze woningen. Het is immers een 
plek die niet voor niets al 2 keer (Sauna Van Egmond en zorgboerderij/theehuis) is 
afgewezen vanwege het cultuurhistorische en landschappelijke waarden van deze zeer 
bijzondere en landelijke plek. Maar dat is nog niet alles. Deze plek is ook een plek die voor 
veel recreatiedoeleinden wordt gebruikt. Met name de sportvelden aan de overzijde waar 
veel jonge kinderen alleen naar toe fietsen en het Westbroekplas waar veel naar toe wordt 
gelopen en gefietst liggen in de directe omgeving van deze aangewezen locatie. Aangezien er 
wordt gesproken over mensen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische 
problematiek, vaak ook met een verstandelijke beperking en over mensen die zich niet 
kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast 
veroorzaken, baart mij dat veel zorgen. Kunnen onze kinderen nog wel alleen naar de 
sportvelden gaan? Zijn ze dan wel veilig? Hoe kunt u er voor zorgen dat de veiligheid van 
deze kinderen maar natuurlijk ook alle bewoners en gebruikers van dit gebied gegarandeerd 
wordt? Verder zitten er op de Vergierdeweg tegenover de locatie een crematorium en een 
begraafplaats en naast de locatie nogmaals een begraafplaats.  
 
U geeft aan dat de locatie voldoet aan vastgestelde criteria zoals de staat van het terrein, 
veiligheid en afstand tot scholen en bewoning. Nou is dat laatste toch wel een heikel punt. Er 
is gesproken over minimaal 100 meter van bewoning. Op de locatie Vergierdeweg zou de 
bewoning al op 50 meter afstand staan. Alleen daarom zou de Vergierdeweg dus al moeten 
afvallen. Daarbij moeten de bewoners vanaf deze locatie dwars door het Vondelkwartier 
lopen om naar de supermarkt te kunnen gaan voor hun dagelijkse boodschappen. Op het 
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Marsmanplein is er al veel overlast van de bewoners van Velserpoort. Nog meer overlast bij 
het Marsmanplein en de weg daar naar toe, de Vergierdeweg en Eksterlaan, is absoluut niet 
wenselijk. De kans op criminele activiteiten in de buurt van de locatie en dus de woonwijk 
naar het winkelcentrum toe zal zeer waarschijnlijk toenemen daar de bewoners wel hun 
verslaving moeten bekostigen. Ik hoor niets over permanente beveiliging en ik weet dat de 
politie en de handhaving hier niet aan toe komen wegens capaciteitsgebrek. 
 
Rest mij alleen nog om aan u te vragen hoe u tot deze locatie bent gekomen terwijl deze 
locatie al 2 keer eerder is afgewezen vanwege de cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden van deze zeer bijzondere en landelijke plek. Gelukkig is er een werkgroep opvang 
Vergierdeweg opgericht die geld hebben ingezameld van buurtbewoners om juridische 
stappen te ondernemen. Ik heb begrepen dat Fischer advocaten al menigmaal een zaak 
tegen de gemeente gewonnen heeft terwijl Van Schie advocatuur gespecialiseerd is in 
ruimtelijke ontwikkeling, bouw en milieurecht. Ik hoop daarom dat u nogmaals overweegt 
om een andere locatie toe te wijzen voor de Skaeve Huse zodat een rechtsgang door de 
buurtbewoners niet noodzakelijk wordt. 
 
Ik hoop dat u mijn email persoonlijk wil beantwoorden met een uitnodiging tot een 
persoonlijk onderhoud. Inspraak tijdens een algemene inspraakavond vind ik voor mij niets 
toevoegen. Tenslotte zal de werkgroep  daar  van zich laten horen. 
 
Alvast bedankt, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Petra Oppenhuis 
 
 


