
Ik mail u omdat ik bijzonder ongerust ben over het bouwen van Skaeve Huse aan de 
Vergierdeweg te Haarlem.   
 
Mijn ouders en broer runnen de veehouderij verderop aan de Vergierdeweg, onze dieren 
lopen iedere zomer rondom de Boerderij Akendam, onze pensionstalling ligt op ongeveer 
200 meter vanaf de plek waar jullie dit willen gaan realiseren.  
 
Op ons bedrijf lopen ongeveer 40 melkkoeien, 15 kalveren/jonge koeien en 23 paarden. Een 
groot deel van deze paarden, 19 stuks, zijn van klanten die hun dieren bij ons op stal hebben 
staan. Zij doen dit omdat zij hun paarden veilig willen hebben staan. Dat is nu zeker het 
geval, maar of dit nog zo is als jullie dit project door laten gaan? Ik denk het niet.   
 
Verder wordt het land gebruikt om voer voor de winter ervan af te halen, namelijk hooi en 
kuilgras. Dit gebeurt nu zonder afval erin, maar hoe zal dat zijn als de bewoners hun troep 
daar laten slingeren of hun drugsafval daar dumpen.  
 
Ik weet via een werknemer van het Leger des Heils, die werkt met dit soort mensen, dat de 
mensen die geplaatst gaan worden in de Skaeve Huse, zowel verslavings- als psychiatrische 
problemen hebben. Mensen die er alles aan doen om aan geld te komen om te voorzien in 
hun verslaving. Dit zou kunnen betekenen dat niks meer veilig is in de buurt. Niet alleen de 
eigendommen van ons, maar ook de eigendommen van anderen, zoals de begraafplaats en 
de sportcomplexen van hockey, voetbal en korfbal aan de overkant.   
En onze dieren? Zijn die nog wel veilig? Ik ben echt bang dat ze in ons land gaan lopen en de 
dieren gaan benaderen. Ik ben bang dat ze gaan struinen of gaan gebruiken op het weiland.   
 
Hoe is het mogelijk dat er zonder enig overleg met ons als bewoner/ondernemers Skaeve 
Huse geplaatst gaan worden. Denken jullie niet aan onze veiligheid en de veiligheid van onze 
dieren.  
Hoe gaan jullie de veiligheid van onze dieren garanderen? En hoe gaan jullie de veiligheid 
garanderen van onze spullen en de spullen van onze pensionklanten. Er staan allemaal 
machines, hout, ijzer, zadels, eigendommen van onze pensionklanten. Zijn die wel veilig? 
Jullie als gemeente zijn verantwoordelijk voor onze veiligheid en die van de dieren die daar 
staan.   
 
Stel dat dit plan gerealiseerd gaat worden, wie gaat dan de kosten op zich nemen qua extra 
beveiliging op onze boerderij en pensionstalling? Denk aan camera- en alarmsystemen.   
Stallen kunnen namelijk niet op slot in verband met brandgevaar. Het donkere 
parallelweggetje, gaat dat extra verlicht worden, want dit is toch een ideale plek om te 
dealen of samen te scholen. Wie gaat er opdraaien voor het hekwerk wat om het weiland 
heen zal moeten komen om ervoor te zorgen dat ze niet bij onze dieren kunnen komen?  
Allemaal vragen die wij hebben.  
 
Ik neem aan dat de extra kosten die wij moeten gaan maken, zoals de extra camera's, 
hekwerk, alarmsystemen, zoals eerder vermeld, vergoed gaan worden door de gemeente. 
Dit gaan wij uiteraard niet zelf bekostigen. Wij hebben immers niet gevraagd om de bouw 
van deze Skaeve Huse naast ons bedrijf. 
 



Dan nog het feit dat wij nergens bij betrokken zijn. Ik vind het echt schandalig dat wij als 
boerderij nergens van op de hoogte zijn gebracht. De eerste brief die ooit verspreid is, is bij 
ons niet bezorgd, pas nadat wij dit gemeld hebben bij de Gemeente, kregen wij excuses en 
werd de brief de dag erna door de brievenbus gegooid.  
 
Ook bij de bespreking met o.a. de wijkraad, eigenaar van de Sterrenheuvel en 
vertegenwoordigers van de sportvelden zijn wij (eigenaren boerderij Vink) niet betrokken 
geweest. Er was niet bekend dat deze toen plaats ging vinden. Hadden wij hier geen brief of 
melding over ontvangen moeten hebben? Waarom zijn wij verder niet benaderd door jullie.  
 
Wij hebben ons bedrijf binnen 400 meter en onze pensionstalling zit binnen 250 meter. Er is 
een begraafplaats waar mensen rustig afscheid moeten kunnen nemen van hun dierbaren.  
 
Er zijn kinderen die dagelijks voorbij komen om te gaan sporten of naar school of huis te 
fietsen. Er zijn mensen die met hun hond daar wandelen of mensen die voorbij komen 
wandelen of fietsen. Het ligt aan de rand van de hekslootpolder met diverse vogels en 
natuur. Hoe kunnen jullie dan besluiten om hier mensen te gaan plaatsen die niet in de 
samenleving kunnen functioneren. Waarom deze mensen aan de Vergierdeweg plaatsen? 
Dit is vragen om problemen.   
 
Wij snappen echt niet hoe de gemeente dit als locatie aan heeft kunnen wijzen!!!  
 
Ik hoop graag dat u deze argumenten en vragen kunt beantwoorden. En ontvang graag 
bericht van u dat u mijn mail heeft ontvangen en gelezen.  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Familie Vink  
 


