Motie: Zonder uitgebreide participatie en veiligheidsplan geen Skaeve Huse
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 21/22 april, in beraadslaging over de locatiekeuze voor
het realiseren van een Skaeve Huse aan de Vergierdeweg 452/454,
Constaterende dat
• Het college voornemens is een Skaeve Huse opvangvoorziening te vestigen aan de Vergierdeweg
452/454;
• De participatie voor alle omwonenden rondom het vestigen van de voorziening slechts eenmaal digitaal
heeft plaatsgevonden (en verder via afvaardigingen);
• Niet alle bewoners tijdens de digitale sessie en/ of per e-mail een antwoord hebben ontvangen of
überhaupt het ‘woord’ hebben kunnen voeren;
• De Vergierdeweg een doorgaande route is voor bewoners van Velserbroek;
• Er veel Haarlemmers rouwen, sporten en recreëren op en rondom de Vergierdeweg
• Alle 60 locaties (inclusies Vergierdeweg 452/454) in Haarlem niet voldoen aan de gestelde criteria;
• Het onderzoek naar alternatieve locaties in de regio nooit ter tafel is gekomen.

Overwegende dat
• Het belang van uitgebreide participatie waarbij bewoners persoonlijk te woord worden gestaan de basis
is om met elkaar het goede gesprek te voeren over het vestigen van een dergelijke voorziening;
• Gesprekken met afvaardigingen van bewoners bij een onderwerp dat zo erg in de buurt speelt een
vertekend beeld geven van participatie;
• Bewoners zich door deze vorm van participatie niet gehoord voelen;
• Het college van B&W ondanks de toenemende onrust geen extra mogelijkheid heeft geboden aan
bewoners om met elkaar het goede gesprek te kunnen voeren;
• Het beheersen van de openbare orde en veiligheid gezien de afgelegen ligging voor bewoners,
ondernemers en gebruikers van de Vergierdeweg van groot belang is;
• Haarlem weliswaar een regiofunctie heeft, maar dat dit niet betekent dat er ondanks het afvallen van alle
mogelijke locaties toch een voorziening gevestigd moet worden.

Draagt het college op
• Een draagvlakmeting voor een Skaeve Huse uit te voeren in de omliggende wijken van de Vergierdeweg;
• Iedere bewoner de mogelijkheid te geven op een persoonlijk participatiegesprek;
• Een onderzoek naar de (on)veiligheid rondom de Vergierdeweg en de veiligheidsbeleving van bewoners,
ondernemers en gebruikers van de Vergierdeweg uit te laten voeren;
• Een deugdelijk veiligheidsplan op te stellen ter beheersing van de opvangvoorziening;
• Een aanvullend locatieonderzoek in de regio uit te voeren;
• Bovenstaande metingen en onderzoeken te betrekken bij de locatiekeuze voor een Skaeve Huse en tot
die tijd nog geen locatiekeuze te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

VVD Haarlem

