
Geachte Gemeente  
 
Vol verbazing en vol ongeloof volg ik alle berichten omtrent de Skaeve Huse opvang aan  de 
Vergierdeweg in Haarlem-Noord. 
 
Deze "mensen" die u daar wilt plaatsen kunnen nergens anders terecht vanwege hun (a)sociale 
aspecten, Drugsverslaafd, Alcoholverslaafd, Psychische problemen en seksuele frustraties. 
 
Een (waarschijnlijk) duur onderzoek wijst dan uit dat deze mensen het best geplaatst kunnen worden 
op 100m van een begraafplaats waar het een komen en gaan is van mensen die daar familie, 
bekende en of vrienden een laatste dienst komen bewijzen. Op 200m van een Hockey, Voetbal en 
Korfbalclub waar honderden kinderen iedere week weer heen komen om lekker te sporten. Op 250m 
van een Manege waar ook veel mensen komen om hun paard te verzorgen. Op 300m van een 
boerderij en het Vogelhospitaal. Op een kleine 400m van de woonwijk het Vondelkwartier waar veel 
mensen met plezier wonen maar waar de laatste paar jaar al meer overlast is door de noodopvang 
“Velserpoort”.  
 
Dit (waarschijnlijk) hele dure onderzoeksbureau heeft daar niet naar gekeken, tenminste dat kan ik 
mij niet voorstellen. Want als je een beetje onderzoek doet dan kom je er heel snel achter dat dit 
echt niet kan! Nog een opvang op hemelsbreed 400 m van elkaar hoe bizar! Deze onderzoekers 
wonen vast niet hier in Noord. Jullie (gemeente Haarlem) laten jullie veel te positief voorlichten over 
het Skaeve Huse project. Leg je oor eens te luister bij de omwonenden van een Skaeve Huse in een 
andere gemeente of informeer eens bij de politie in een van die gemeentes. Dit hebben wij wel 
gedaan en dan gaan je oren toch echt klappen van verbazing! 
 
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de schade aan de natuur……., het feit dat er reeds twee 
keer een project op die plek is afgewezen. 
 
Begrijp mij niet verkeerd, deze mensen verdienen een plek om te leven, maar NIET in een 
kindvriendelijke omgeving, niet in een omgeving waar meer dan voldoende prikkels zijn om in hun 
behoefte te voorzien.  
 
Ik wil u als gemeente vast meegeven dat wij u aansprakelijk stellen voor de overlast en eventuele 
planschade. 
 
De werkgroep “Opvang Vergierdeweg” is reeds in contact met een advocaat, deze advocaat wordt 
door de buurtbewoners betaald middels giften van deze buurtbewoners. 
 
Ik vraag u met klem om u voorgenomen plan te herzien. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tom Elshout 
 

 
MAAK VAN HAARLEM-NOORD GEEN DRUGSOORD! 

 


