
Vol verbazing en vol ongeloof lees ik de nieuwsberichten om de Skaeve Huze op de Vergierdeweg te 
plaatsen. 
U als Groen Links en raadslid wil hier willens en wetens aan mee werken. 
 
Deze "mensen" die niet meer in een woonwijk passen wil u en het gemeente bestuur plaatsen in een 
beschermde natuuromgeving een aantal honderden meters van de begraafplaats Akerdam en de 
sportclubs en de woonwijken Vondelkwartier. 
Een kindvriendelijke wijk die echt niet de rode loper kan uitlopen voor de deze uit huis geplaatsten. 
 
Het kromme van dit verhaal is ook dat alles de afgelopen jaren in zorg en opvang en inrichtingen weg 
is bezuinigd. 
En nu moeten deze mensen opeens dichtbij wonen bij een kindvriendelijke woonwijk. 
 
Het argument dat de Waarderpolder geen optie is, is volledig flauwekul, deze mensen zijn al een 
uitzondering in de maatschappij, en bouw iets tegen de rand aan van de Waarderpolder, aan de kant 
van Belisol, nul prikkels. 
Of de locatie Ringvaartbrug N232 bij de Boerhaavewijk De Gemeente kan nu ook een "uitzondering" 
maken voor een beschermd natuurgebied?? 
Het is helemaal hoe de wind waait bij jullie. 
De argumentatie dat Haarlem een stad is en minder ruimte heeft dan Hoofddorp is ook een 
argument wat kant nog wal slaat, dan verhuizen die mensen maar naar een afgeloten plek bij 
Hoofddorp of de Flevopolder, waarom Haarlem? Hebben we niet genoeg ellende in de 
Wilheminastraat en drusgoverlastgevers bij het Reinaldapark? 
 
Het gaat hier ook niet om de mensen zelf, het gaat hier om maar het gevoerde beleid. 
Dat dit gewoon kan zonder enig overleg met buurtbewoners, wij worden gewoon gepasseerd! 
En niet dat we deze mensen het niet gunnen. Juist wel! 
Maar met extra bewaking en begeleiding, sorry maar ik geloof niet dat omwonenden hier geruster 
van worden. 
Als ze namelijk in de staat van  "onhandelbaar en onvoorspelbaar" verkeren worden ze nu ook naar 
buiten gestuurd. 
(dak en thuislozenopvang Velserpoort)  En wandelen ze door de wijk. Deze ervaring hebben we al 
...... 
 
Daarbij over verweer: Wij als volwassenen kunnen meteen bellen als er wat loos is, maar hoe zit dat 
met een weerloos kind? 
Heeft u daarover nagedacht? 
We moeten ook huizen vinden voor onze kinderen, gaat dat dan ook zo? 
Heel verontrustend dit gedrag binnen de Gemeente.  
Eerst doen- kopen en dan vragen en toch doen. 
Het is onacceptabel! 
Groen Links een sociaal beleid? 
Nou dat hebben we gezien bij de landelijke verkiezingen, de kaarten liggen op tafel. 
 
Ik vraag aan u om een echt sociaal geluid te laten horen!!! 
Ik doe een beroep op uw geweten!! 
 
Roland Wiegel 
 


