
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. 

Ik begrijp niets van het feit dat juist Groen Links akkoord gaat met het plaatsen van de Skaeve 
Huse aan de Vergierdeweg. Ik stem Groen Links (zowel lokaal als landelijk) voor het sociale en 
groene karakter van uw partij.  

Dat u een plek zoekt voor deze mensen ben ik het zeer mee eens. De locatie is echter 
verwonderlijk. In de praktijk is de Vergierdeweg geen locatie aan de rand van de stad, zoals de 
eis is. Gezien de complexe doelgroep en de nabijheid van een kinderrijke wijk ( en andere 
faciliteiten) vraag ik u om een andere locatie te vinden voor deze Skaeve Huse. 

In de informatieavond hebben we als bewoners veel gehoord dat de overlast minder wordt. Dat 
is inderdaad waar voor het centrum, maar wat betekent dit voor het Vondelkwartier? Niet 
minder overlast, maar juist extra overlast.  

Wij hebben 2 kinderen van 5 en 7. Mijn oudste speelt zelfstandig buiten en moet dat ook kunnen 
blijven doen. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de bewoners van de Skaeve Huse geen overlast 
geven aan mijn kinderen? De enige supermarkt in de buurt is op de Eksterlaan, de weg van de 
Skaeve Huse naar de Eksterlaan loopt dwars door onze buurt. En hoe gaat de gemeente ervoor 
zorgen dat in speeltuin de Trekpleister geen drugsnaalden liggen als onze kinderen komen 
spelen? 

We zien vooral veel voordelen voor de bewoners van het centrum, maar er zijn geen voordelen 
voor de bewoners van het Vondelkwartier, enkel nadelen. De gemeente geeft ook geen 
inzicht/perspectief hoe wij als bewoners beschermd worden tegen alle vormen van overlast, 
maar in het bijzonder hoe de gemeente onze buiten spelende kinderen gaat beschermen. Wat 
mij kwetst is dat het de gemeente Haarlem ook niet lijkt te interesseren. Mijn kinderen zijn 
inwoners van de gemeente Haarlem en verdienen net zoveel bescherming en aandacht van de 
gemeente Haarlem als de bewoners van de Skaeve Huse. 

Graag krijg ik van u reactie hoe de Gemeente Haarlem mijn kinderen en de ongeveer 1000 
andere kinderen in onze wijk gaat beschermen. Whatsapp, zoals op de informatie avond werd 
gesuggereerd is hierbij uiteraard geen serieuze optie. Wat zijn de concrete en realistische ideeën 
van de gemeente voor de bescherming van onze kinderen? 

Alvast bedankt en met vriendelijke groet,  

Anita Collins 

 


