
Inspraakreactie Thea de Roos, voorzitter wijkraad Vondelkwartier, op voorstel 
zes Skaeve Huse locatie Vergierdeweg. 
 

• Bestemd voor: Commissies Ontwikkeling & Samenleving op woensdag 31 
maart vanaf 16.00 uur 

 
Voorzitter, leden van de commissies Ontwikkeling & Samenleving, 
 
Op 22 september 2016 trok de gemeenteraad van Haarlem de conclusie dat er 
in de stad dringend behoefte was aan een juiste opvang en zorg voor 
“langdurig zorgafhankelijke bewoners”. We zijn nu vierenhalf jaar verder en die 
juiste opvang en zorg voor onze kwetsbare inwoners is er nog steeds niet. En, 
met het huidige voorstel dat voor ons ligt, zal het nog zeker drie tot vier jaar 
duren voordat de woonvoorziening Domus (Plus) aan de Nieuweweg en de zes 
Skaeve Huse aan de Vergierdeweg worden bewoond.  
Wat maakt de keuze voor deze locaties nu zo moeilijk? Omdat de bewoners, 
instellingen en bedrijven niet vooraf hun inbreng hebben kunnen geven, maar 
achteraf, toen de raad al had besloten deze locaties te onderzoeken.  
 
De wijkraad Vondelkwartier heeft vanaf het begin vraagtekens gezet bij de in 
het rapport gehanteerde selectiecriteria. Bijvoorbeeld bij het criterium 100 
meter afstand van kwetsbare voorzieningen. Als het criterium 200 meter zou 
zijn geweest dan was de Vergierdeweg niet in beeld gekomen. 
Daarnaast is de locatie Vergierdeweg absoluut geen “prikkelarme omgeving”: 

• De Skaeve Huse komen tegenover de sportvelden en de doorgaande 
weg met ’s middags en ’s avonds aan en af fietsende jeugd.  

• De ontsluitingsroute ligt direct naast uitvaartcentrum Sterrenheuvel en 
tegenover begraafplaats Akendam.  

• De scheve huizen staan relatief dichtbij de woonbebouwing langs de 
stadsrand. 

• De dak- en thuislozenopvang Velserpoort ligt eveneens op loopafstand 
en volgens het Participatieverslag op p.9 zien ook deskundigen dat als 
een mogelijk nadeel.  
 

Tenslotte:  
Wordt de doelgroep nu ook snel geholpen als de gemeenteraad kiest voor de 
Vergierdeweg? Nou, nee. In de bijgaande planning (p.21) lezen we dat de 
woningen pas in de tweede kwartaal van 2024 kunnen worden betrokken. 



Dan heeft deze kwetsbare doelgroep dus bijna acht lange jaren moeten 
wachten op wat in 2016 al een “dringende behoefte aan juiste opvang en zorg” 
werd genoemd. 
Daarom roep ik de gemeenteraad en het college op om af te zien van deze 
locaties. Stop met dit slepende traject en neem de afslag naar de door de 
wijkraden voorgestelde locaties op Schoteroog voor zowel Domus Plus als 
Skaeve Huse. Dat levert voor de realisering kortere termijnen op, voorkomt 
mogelijk juridische procedures en de doelgroep krijgt waaraan behoefte is: de 
juiste opvang en zorg op prikkelarme locaties. 
 
Dank u wel. 
 
Haarlem, 30 maart 2021 
Thea de Roos-van Rooden 
voorzitter@wijkraadvondelkwartier.nl  
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