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Geachte raadsleden,  

Tijdens de Beeldvormende Raadsvergadering van 22 september 2021 over het voorgenomen 
plan om Skaeve Huse te realiseren aan de Hoofdweg in Harkstede, beloofden wij u een 
boekje waarin wij verslag zouden doen van de procesgang, zoals wij die hebben beleefd. Dat 
boekje vindt u hier. Het bestond eigenlijk alleen nog maar in gemarkeerde e-mails, kreten 
in kantlijnen van aantekeningenboekjes en digitale knipsels. We hebben daarom onze best 
gedaan in korte tijd het geheel aan informatie enigszins geordend aan u aan te bieden. 
 
Nog steeds hebben we ervoor gekozen, zoveel mogelijk van ons gevoel erbuiten te laten om 
de feiten te laten spreken.  
 
Omdat we het u niet konden aandoen u te overladen met alle informatie die ons het 
afgelopen jaar ten deel is gevallen, hebben we er alsnog van alles uitgelaten. Dit is dus een 
selectie van de informatie.  
 
Als achtergrond hebben bijlagen toegevoegd. Desalniettemin zou het kunnen dat we iets 
hebben nagelaten toe te voegen; maar we hebben het vast. Vraag ons er vooral om indien 
nodig. 
 
Wij willen u bedanken voor uw tijd en hopen dat u de feiten uit dit boek laat meewegen in 
uw besluit. Wij wensen u veel wijsheid toe. 
 
 
Met vriendelijke groeten namens de omwonenden, 
Tinka Wiersum 
Monica van Heerde 
Silla Schouwstra 
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Voorwoord NIMBY 
In discussies voor onplezierige maatregelen, sta je als tegenstander vanaf het begin al met 1-
0 achter. Ongeacht je argumenten kunnen mensen altijd je motieven betwijfelen (ethos). 
“Dat zegt ie alleen maar omdat hij het niet bij hem in de buurt wil hebben. Iemand anders 
moet het zekert maar oplossen. Lekker egoïstisch.” Het is zo’n sterk en frequent argument 
dat het zelfs zijn eigen acroniem heeft gekregen: NIMBY. Het is ook zo sterk omdat iedereen 
zich er stiekem ook wel wat bij voor kan stellen (iedereen heeft die nuttige windmolen, of 
die sociale woonvorm liever ergens anders). We blijven mensen. 

Toch is het ook een gevaarlijk argument. Je kunt het namelijk niet weerleggen. En dat maakt 
het tot een dooddoener in elke redelijke discussie. Hoeveel argumenten (logos) je ook 
aanhaalt, tegenstanders kunnen altijd terugvallen op het NIMBY-argument. 

A: Waarom is toen geen locatieonderzoek gedaan? 

B: NIMBY! 

A: Waarom wordt er niet voldaan aan de voorwaarden voor dit soort projecten? 

B: NIMBY! 

A: Waarom wordt de definitie van de beoogde bewoners steeds veranderd en blijft die 
doelgroep tot op heden onduidelijk? 

B: NIMBY! 

Het NIMBY-argument is een argumentatief-spatscherm (om maar eens een coronametafoor 
te gebruiken) waar elk ander argument vanaf glijdt.  

Zo ook in de Skaeve Huse-discussie. Daar steekt het steeds maar weer hardnekkig de kop op. 
Ondanks het feit dat wij als bewoners steeds constructief mee hebben gewerkt aan het 
omgevingsonderzoek, ons neerleggen bij de conclusies van dat onafhankelijke onderzoek 
en alleen wijzen op inconsistenties in de redenering van de gemeente en potentiële risico’s 
van de voorgenomen besluiten. ANGST! NIMBY! 

Dat frustreert. Maar het is in deze discussie ook een beetje raar. Het zou namelijk juist als 
formeel argument in de besluitvorming zwaar moeten wegen. Het is namelijk een van de 
belangrijkste uitgangspunten van Skaeve Huse: Not In Anybodies Back Yard. NIABY. 

En laten de voorgenomen plannen nu juist daar niet aan voldoen. 
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De belofte van de wethouder op 4 
november 2020 

‘Als uit het omgevingsonderzoek klip en klaar blijkt dat dit geen goede 
locatie is, om wat voor reden dan ook, ja dan gaat het gewoon niet door. 

Het is niet zo dat wij ons al helemaal hebben vastgelegd op deze 
locatie. Nee, als echt blijkt dat het of voor omwonenden of voor 

bewoners zelf (...) niet goed is dan is het geen geschikte locatie en dan 
gaan we het niet doen’. 

Beeldvormende bijeenkomst 4 november 2020, zie fragment 

 

De wethouder op 2 september 2021 
naar omwonenden: 

 ‘… als dit niet doorgaat (deze locatie), ik zie op dit moment -die heeft 
zich ook niet aangediend- geen andere geschikte locatie 

voor Skaeve Huse in de gemeente, tenminste niet in onze gemeente. En 
dat betekent simpelweg dat als dit niet doorgaat er de komende jaren zal 
zich zo’n locatie niet aandienen in onze gemeente. Hij is er nu ook niet, 

maar goed, dat is wel de realiteit.’   

 

In de collegebrief: 

er is geen andere, meer geschikte, locatie beschikbaar. Evenmin is er 
perspectief dat een dergelijke locatie zich eenvoudig zal aandienen. 

 

Raadsvergadering 22 september 2021:  
Fragment 1: Hoe kan de gemeente zeggen dat deze locatie geschikt is (vijf jaar 

geleden), zonder enig onderzoek?  Fragment 2: ‘Er was 1 locatie bij waar wij 

wel heel enthousiast over waren, maar daar zaten hele hoge verbouwkosten 

aan’. 

https://www.youtube.com/watch?v=r-cd-UbVrOE
https://www.youtube.com/watch?v=A1SgzMxSnaY
https://www.youtube.com/watch?v=A1SgzMxSnaY
https://www.youtube.com/watch?v=l-l9QorcxVQ
https://www.youtube.com/watch?v=l-l9QorcxVQ
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Framing 
 

“Het schijnt dat er veel ‘oud zeer’ bij bewoners zit en dat zij snel 
de slachtofferrol aannemen (‘ze doen maar’, ‘we kunnen er 

toch niets aan doen’)” 
Communicatie woonvorm Harkstede 16/09/2020 (zie bijlage 1) 

 

‘Wij snappen de angsten en zorgen van omwonenden’ 
Diverse berichtgevingen vanuit gemeente 

 

“We zijn erg geschrokken van de reactie van de omwonenden, 
en de ontstane sfeer van vijandigheid die ook betrekking heeft 

op de veiligheid van de toekomstige bewoners en 
zorgprofessionals.” 

Collegebrief 15/09/2021 en media die datum 

 
Zowel in september 2020 als in september 2021 hebben wij te maken met een 
representatie van ons als omwonenden door de gemeente.  

1) Omschrijving over de omwonenden in het ‘communicatie aanpak plan 
nieuwe woonvorm Harkstede van 15 september 2020 

2) De gemeente benadrukt voortdurend onze zorgen (over veiligheid) en dat wij 
de beoogde bewoners niet zien zitten. In de media en in stukken, en hoewel 
deze zorgen er ook zijn, hameren wij al een jaar op procesfouten. 
Antwoorden daarop blijven uit. 

3) Omschrijving uit de Collegebrief over de omwonenden als zijnde vijandig:. 
Wij hebben niet anders dan ons constructief opgesteld, en gepoogd de feiten 
boven tafel te krijgen. Wij hebben geparticipeerd in het 
Omgevingsonderzoek. Deze framing is laakbaar en onfatsoenlijk. 

 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-Aanpak-communicatie-nieuwe-woonvorm-aan-Hoofdweg.pdf
https://www.oogtv.nl/2021/09/gemeente-wil-doorgaan-met-bijzondere-woonvorm-harkstede/
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Tegenstellingen in de 
doelgroepomschrijvingen 

Casussen aan omwonenden gestuurd september 
2020 (en bevestigd als 80% representatief door de 

zorg en de wethouders; bijlage 2) 
 

X is de afgelopen tijd veel aan het drinken, zorgt 
voor veel overlast op straat (fluiten, schreeuwen 

tegen de hond, ruzie met mensen op straat) en 
vraagt in de opvang veel aandacht, vaak negatief 
zodat andere bezoekers daar last van hebben wat 
weer voor conflicten zorgt. X. heeft vanwege zijn 

agressieve gedrag bij verschillende 
hulpverleningsinstellingen een toegangsverbod  

 
Als Y. onder invloed was werd hij handtastelijk en 

gaf hij overlast in de buurt  
Z. had afspraken gemaakt met de leiding over dat hij 

alleen ’s avonds mocht drinken, en alleen op zijn 
kamer maar hij zocht toch altijd de gezelligheid op 
en hierdoor ontstond er een onveilige situatie voor 

zijn medebewoners en de medewerkers.  
 

A. kan dan uit zijn dak gaan, schreeuwen en huilen 
en dit is in de MO, of in een normale woonbuurt, 
zeer lastig om mee om te gaan. A. is fysiek nooit 

agressief maar kan verbaal wel zo te keer gaan dat 
hij een sanctie krijgt in de MO.  

 
B. kan moeilijk tegen autoriteit en is gauw 

geprikkeld. B. is sinds kort weer bij ons in de opvang 
nadat hij een jaar een sanctie heeft gehad omdat hij 
een medewerker naar de keel is gevlogen. B. heeft 
bij ons binnen weinig tot geen contact met andere 
mensen en zodra hij aangesproken wordt en dit 

bevalt hem niet óf dit overvalt hem dan begint hij 
te schreeuwen tegen deze persoon. 

 
 

Profiel doelgroep 2 november 2020 (bijlage 3) 
 
het onmaatschappelijke van de doelgroep zit 
dus niet zozeer in het gedrag, als wel in het niet 
mee willen of kunnen in de reguliere 
maatschappelijke systeemprocessen: je ergens 
moeten inschrijven, bijstand of toeslagen 
aanvragen, huur betalen, financieel beheer 
accepteren, etc. In de nieuwe woonvorm aan de 
Hoofdweg zal hiervoor aandacht en begeleiding 
komen vanuit de betrokken zorginstellingen. 

 
‘In je eigen huis kun je desnoods de hele dag op 
je orgeltje spelen, zonder anderen tot overlast 

te zijn. In je eigen huis kun je veilig huilen en je 
weer mens voelen.’ 

 
Uitnodigingsbrief januari 2021 (bijlage 4) 

Elk van de bewoners krijgt begeleiding op maat 
door professionals met kennis over wat er nodig 

is voor deze mensen en hun vervolgtraject. 
Bewoners worden gestimuleerd om op het 

terrein of elders dagactiviteiten te ondernemen. 
Te denken valt aan onderhoud van het terrein, 

het schoonhouden van de omgeving of het 
aanleggen van een (moes)tuin. De professionals 
zullen ook benaderbaar zijn voor u als buren, als 

er vragen zijn of onduidelijkheden. Mensen die in 
deze woonvorm komen wonen, passen in deze 

vorm doordat ze in een eenpersoonswoning 
kunnen wonen met buren op afstand. Dit helpt ze 

om zich aan de afspraken en voorwaarden te 
houden die erbij horen. Het is nu nog niet 

bekend wie er in de woningen gaan wonen. Wel 
is bekend dat er een groep is die gebaat is bij 

een plek als deze. 
>> ons is gezegd: men neemt geen dagbesteding 
af, geen activiteiten. Er is geen vervolgtraject. 
<<<< Zie ook de doelgroepomschrijving uit het 
rapport.  
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Geld speelt (g)een rol 
Pikante onthulling was dinsdagavond dat 

de gemeente al ruim een half miljoen 
subsidie binnen heeft uit Den Haag. Dat 

geld, uit een landelijke pot voor 
huisvestingsprojecten voor ‘kwetsbare 

groepen’, gaat verloren als het project niet 
nog dit jaar wordt gerealiseerd. Dat zet 

echter geen druk op het plan, benadrukt de 
wethouder. ,,Het gaat ons niet om het geld, 
het gaat ons om de mensen.’’ Dagblad van 

het  Noorden 20 januari 2021 

‘Er was één locatie waar wij erg 
enthousiast over waren. Maar daar zaten  
ongelofelijk hoge verbouwkosten van het 
pand dat ook op dat terrein stond. Maar 

dat was ook wel een hele geschikte 
geweest’  

- Ingrid Bousema, beeldvormende 
bijeenkomst 22 september 2021 

 
Zie dit fragment uit de BV 

Raadsvergadering  
 
Misschien dat een transparant locatieonderzoek dergelijke onduidelijkheden zou kunnen 
beslechten voor iedereen.  

In goede afstemming met.. 
In de beeldvormende raadsvergadering van 4 november 2020 

geeft wethouder Van Der Schaaf aan dat hij het plan zal 
afstemmen met de gemeente Midden Groningen. Er blijkt echter 

geen overeenstemming te zijn. Ondanks het appel van de 
gemeente Midden Groningen kiest de wethouder er toch voor 
om het plan door te zetten. In de Collegebrief wordt hier niet 

eens over gesproken en wordt dit afgedaan met af met: ‘Het ligt 
in de gemeente Groningen’ 

zie dit fragment:  af-/overeenstemming? 

Bronnen: gemeenteraad.groningen.nl en OOGTV 

 
Beheersmaatregelen? 

Tegen Skaeve Huse-norm in en zonder draagvlak bij 
zorginstellingen  

Zie fragment. In het rapport van het omgevingsonderzoek worden meerdere 
beheersmaatregelen voorgesteld die tegen de norm van Skaeve Huse in gaan. Er worden 

twee beheersmaatregelen aangedragen waar weinig draagvlak voor is bij de 
zorginstellingen: gratis drugs verstrekken aan de bewoners. Dit om een aanzuigende 

werking van drugsdealers te voorkomen. Het beschikbaar stellen van een fiets kan nog net. 
 

https://dvhn.nl/groningen/Geen-%E2%80%98hufterhuizen%E2%80%99-als-omgeving-overlast-krijgt-26364857.html
https://dvhn.nl/groningen/Geen-%E2%80%98hufterhuizen%E2%80%99-als-omgeving-overlast-krijgt-26364857.html
https://youtu.be/l-l9QorcxVQ
https://youtu.be/l-l9QorcxVQ
https://www.youtube.com/watch?v=vw5DBbYK4Y4
https://www.youtube.com/watch?v=jEbxFu_o0OQ
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Reclametweet versus 
onderzoek/uitspraken 

 

 

 

 

 

 

Zie de conclusie van het 
omgevingsonderzoek… 

+ 

Gesprek omwonenden en 
belangenverenigingen 2 september 

met de wethouder 
 

Wethouder Van der Schaaf: ‘Aan elk besluit zitten een aantal 
grote risico’s en bij dit besluit een paar heel grote.’ 

(…) 
Omwonende:  ‘Ernstige risico’s zijn er wel degelijk’. 

Wethouder Van der Schaaf: ‘Ja dat klopt’ 
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Locatieonderzoek 

 
 

 

 

Uit de Collegebrief van 15 september 2021(pagina 6, alinea 2) 

 

 

“Het proces dat is doorlopen om de locatie te bepalen is niet 
vormgegeven door een totaal samenhangend locatieonderzoek. 
Meerdere locatie zijn los van elkaar en verschillend in tijd 
beoordeeld op geschiktheid. Het document dat wij daarover 
hebben gepubliceerd is datgene wat we hierover hebben 
kunnen herleiden.” 

Uit een e-mail in ons bezit aan een inwoner van Meerstad, zie bijlage 5. En bijlage 8 waarin 
een reactie te zien is op de vraag om éérst een locatieonderzoek uit te voeren, vóór het 
omgevingsonderzoek. 

 

In het gesprek van 2 september 2021 heeft wethouder 
Van der Schaaf bevestigd dat er geen locatie-onderzoek 
heeft plaatsgevonden. 
 

 

 

 



pag. 10 
 

Een anekdote over pressie en stress 
Hoewel de feiten spreken, blijft het lastig voor te stellen (of uit te leggen) hoe het voelt 

om zo onder druk te staan. Vandaar deze korte anekdote, waarbij we ook hebben 
getracht het gevoel mee te nemen (zie ook bijlagen 6, 7 en 9). 

Acht weken wachten, maar binnen 6 dagen antwoorden 
Vanaf 9 september 2020 vragen omwonenden om het locatieonderzoek (in de 
veronderstelling dat de Leidraad Huisvesting Kwetsbare Groepen is gebruikt). Op 3 
november blijkt dat er geen locatieonderzoek bestaat; we ontvangen de Procesgang 
Locatiekeuze. Acht weken duurde het voordat dit document kon worden gepresenteerd!  

Plotseling verschenen persbericht 
Wij moeten onze inspraak voor de dag erna, 4 november, op basis van die nieuwe 
informatie ad hoc voorbereiden voor een dag later. We zijn erg nerveus. Het is spannend. 
Ook doet de gemeente nog een persbericht uit op 4 november die niet in de 
communicatieplanning stond die ons was opgestuurd, waarvoor we nog meer het gevoel 
hebben met achterstand deze bijeenkomst beginnen. (dit persbericht is overigens van de 
site verdwenen van de gemeente) 

Hoe zit het allemaal? 
Wij hadden het projectteam laten weten te wachten met de toezegging te participeren in het 
omgevingsonderzoek, totdat we het locatieonderzoek ontvingen. Dat werd dus de 
procesgang locatiekeuze. Wij snappen helemaal niets van dit document. Waarom is er geen 
locatie-onderzoek? We proberen in de dagen na de beeldvormende bijeenkomst meer 
informatie in te winnen van andere Skaeve Huse projecten. Hoe zit dit? 

8 weken wachten, maar binnen 6 dagen antwoorden graag 
In een mail van 30 oktober schrijft een lid van het projectteam echter aan ons: 

‘De planning voor het onderzoek is erop gericht om in december de eerste inhoudelijke 
onderzoeksresultaten te kunnen opleveren en dat in januari 2021 het definitieve rapport 
opgeleverd kan worden. We verwachten dat het document met informatie over de andere 
locaties op dinsdag 3 of woensdag 4 november aan jullie verstrekt kan worden. Wij hebben 
besloten om het onderzoek tot die tijd “on hold” te zetten. Uiterlijk dinsdag 10 november 
willen we weten of jullie van ons aanbod gebruik willen maken.’  
 
Van dit verzoek raken wij volledig in de stress. Je moet je voorbereiden op een bijeenkomst, 
met informatie die je pas de dag ervoor krijgt. Je wordt op het verkeerde been gezet met een 
persbericht, hebt pas in het weekend weer uitgebreid tijd om naar het document te kijken, 
of onderzoek te doen, maar wordt wel geacht kort na het weekend, 6 dagen na ontvangst te 
antwoorden! In dat tijdsbestek was ruggespraak met de buurt nog niet mogelijk. We voelen 
ons enorm naar hieronder. We hebben gezinnen, banen, levens. Maar alles vergt zoveel tijd. 
En dan deze e-mail. 
 
Toch geen deadline? 
In de beeldvormende bijeenkomst 4 november ontkent het betreffend lid van het 
projectteam dat er een deadline is. De deadline lijkt te zijn verdampt. Maar de stress die 
deze pressie teweegbracht, heeft zijn werk al gedaan.  
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Losse missers en bloopers 
 
Een 82 jarige man uit Scharmer schreef een brief aan de burgemeester, maar kreeg nooit 
een reactie  
 
Een 78-jarige man uit Harkstede verstuurde 3 keer een aangetekende brief aan de 
burgemeester. Na de derde brief ontving hij een excuusbrief met de mededeling om voor 
meer informatie maar op de website te kijken.  

Begin september: brief aan 9 omwonenden met het verzoek tot een keukentafelgesprek 5 
dagen later. Brief ging meteen rond in onze noaber-appgroep (hechte buurt hier aan de 
Hoofdweg!). Wij verzochten om grotere groepsbijeenkomst, dit verzoek werd meerdere 
malen genegeerd/afgewezen. We kregen op een gegeven moment om 23.30 uur nog een 
uitnodigingsschema voor de dag erna (!). Uiteindelijk  gestuurd dat we in 3 bijeenkomsten 
zouden komen.     

Gemeente heeft oude NAW-gegevens gebruikt voor de uitnodigingen, zo ontving een 
omwonende de brief op naam van haar reeds twee jaar geleden overleden man.  
 
Het persbericht van 4 november met het interview met wethouder Van Der Schaaf 
verdween van de website van de gemeente, misschien omdat hij daarin duidelijk zei: ‘als 
blijkt dat deze locatie niet geschikt is, dan gaan we het niet doen’. 
 
Concept-notulen zijn gedeeld met de raadsleden tijdens een beeldvormende bijeenkomst op 
4 november 2020, zonder vaststelling en instemming van ons/ alle deelnemers aan een 
gesprek met de wethouders op 29 september 2020. 
 
November: ondernemers ontvangen eerste brief, ook al wonen zij zeer nabij de locatie 
(Breakout/Gruno / SKSG) 
 
Eind december 2020: Een man fotografeert onze huizen, wil niet zeggen waarvoor, of van 
welke organisatie. Wel zegt hij in opdracht te werken voor de gemeente. Wij zijn hierover 
niet geïnformeerd en schrikken ons rot. Ook het lid van het projectteam dat wij bellen laat 
niet los waarom. Alleen dat het niet de bedoeling was ‘dit door te laten gaan’. Later blijkt de 
man van een bureau te zijn dat in opdracht van de gemeente onderzoek doet naar de WOZ-
waarde in verband met te verwachten planschade.  

Op 4 januari verzonden de omwonenden een e-mail vol met proces en inhoudsvragen, 
voorzien van een oproep om te reflecteren op afgelopen periode, te leren, om het voor de 
komende periode beter te gaan doen. Na meerdere herinneringsmails kregen wij op 4 april 
een bericht terug, dat niet inging op onze mail. 

  
Wie? Stichting Toegankelijk Wonen: tijdens de beeldvormende bijeenkomst op 22 
september 2021 blijkt dat de inspraak van Stichting Toegankelijk Wonen niet uit eigen 
beweging maar ‘op verzoek van’ gebeurde. Van wie?  
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Over het Omgevingsonderzoek 
Wij hebben aangegeven ons te kunnen vinden in de uitkomsten van het 
omgevingsonderzoek. Dat maakt niet dat we er niets op aan te merken hebben. Hieronder 
enkele opvallend heden: 

Waar is de doelgroep? 
Onderzoeksdata vanuit de doelgroep, de beoogde toekomstige bewoners, ontbreekt omdat 
de doelgroep niet is geïnterviewden om verschillende redenen. Dit onderdeel is dus 
onderbelicht. Evenals de vraag welke analyse hieruit getrokken kan worden; wat zegt dit? 
De groep die hiervoor in aanmerking komt is onduidelijk en fluctueert continu; in een jaar 
tijd hoorden wij diverse getallen: 25, 40, 100, 60 of 70.  En hoe kon dit, als in de laatste 
beeldvormende bijeenkomst wederom bevestigd is dat het over meer dan 50 personen gaat 
die tot de doelgroep horen. Waarom kon de zorg slechts 1 persoon aanleveren, maar was 
deze persoon dermate ‘mild’ dat de onderzoekers deze persoon niet wilden interviewen? 
 
Het risico van de drukke weg 
Risico van de drukke verkeersweg is bij andere risico’s opgenomen als motivatie of 
onderdeel van dat risico, maar het is niet als apart risico gewaardeerd, terwijl dit zeer 
relevant is. Wat is het risico op verkeersongevallen/ -problemen? Dit is niet alleen bij de 
locatie zelf van toepassing, maar tevens ook 2 km naar de voorzieningen in het dorp. Er is 
geen trottoir of veilige uitwijkmogelijkheid wanneer bijvoorbeeld een kind/passant schrikt 
van een actie van een van de bewoners, door onvoorspelbaar gedrag. Of als gevaar voor de 
bewoner zelf die onder invloed is. 
 
Impact op passerende / spelende kinderen 
Het effect en de impact van onvoorspelbaar gedrag op jonge kinderen is onvoldoende 
belicht. Een bewoner die tegen een kind schreeuwt of een kind dat een dronken bewoner 
raar ziet doen, of een kind dat een drugsnaald vindt heeft vele malen meer impact dan 
wanneer een volwassene dit gebeurt. Kinderen spelen, skaten etc. daar. Indien u denkt: 
maar overlast valt overal mee, realiseert u zich dan ook de belangrijke bijzinnen uit de 
conclusie: maar deze locatie is onvergelijkbaar/uniek, nergens ligt een voorziening als 
deze aan de enige ontsluitingsweg.  
 
Objectivering 
Het rapport objectiveert de risico's. Sommige risico's zijn dan onwaarschijnlijk. Dat maakt 
die angst echter niet ongegrond. Die angst is reëel, concreet en zal het dagelijks 
functioneren van de omgeving beïnvloeden (en heeft daardoor ook nu al tot veel stress 
geleid) ongeacht de "objectieve" inschatting. Dat is ook de kern van veel angst. Bij de 
besluitvorming moet dat meegenomen worden.   
 
Samenhang en cumulatieve effecten risico’s 
Aanvullend daarop meer algemeen: punten staan nu ongewogen naast elkaar terwijl 
sommige punten natuurlijk veel zwaarwegender zijn dan andere. Deze weging van punten is 
niet in het rapport meegenomen, maar is wel cruciaal voor de besluitvorming. Bovendien 
staat er niets beschreven over de samenhang en cumulatieve effecten van alle risico’s waar 
we als omwonenden aan zouden worden blootgesteld.  
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Zoek de verschillen: digitale 
informatiebijeenkomst op 19 januari 

2021 

 
 
 

Collegebrief 15 september 
2021 
 

Hoe het eigenlijk ging: 

- gemeente liet na de eerste 
bijeenkomsten voor 
omwonenden weten dat er 
geen brede 
informatiebijeenkomst meer 
kwam (men vreesde grote 
oploop). Helaas is dit alleen 
telefonisch bevestigd aan ons. 
Hiervan is geen e-mailverkeer 
geweest.  
- wij maakten dan maar van 
die datum gebruik voor een gesprek met de wethouder aan te vragen. 
- coronamaatregelen werden strenger: brede bijeenkomst werd überhaupt afgeblazen 

- wij bleven drie maanden aandringen op een digitale bijeenkomst en uit eindelijk was daar 
de informatiebijeenkomst op 19 januari digitaal. De gemeente organiseerde in deze 
tijdspanne meerdere digitale bijeenkomsten over andere onderwerpen / en bijeenkomsten 
met tijdslot.  

 
De digitale informatiebijeenkomst 19 januari  
 

• Is uiteindelijk in januari georganiseerd nadat omwonenden hier vanaf ‘
 september 2020 meerdere malen om hadden gevraagd. Uiteindelijk heeft een 
 raadslid aan de hand van vragenstellen dit kunnen regelen.   
• Het heeft bijna twee maanden geduurd voordat vragen zijn beantwoord.  
• Meer dan 100 vragen, grotendeels over het proces, bleven onbeantwoord  
• Voorstellen voor alternatieve locaties kregen geen enkele respons  
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• Vragen stellen via Whatsapp terwijl andere bijeenkomsten  via de chat 
van Youtube gingen; transparant?  

• Er werd een verhaal verteld over een mevrouw die niet aan de 
doelgroepomschrijving voldeed namens de doelgroep aan tafel, die niet 
voldeed aan de doelgroepomschrijving 

• Zorg, wonen, gemeente, ‘doelgroep’, zelfs al een mogelijke beheerder, 
iedereen was vertegenwoordigd behalve omwonenden.  

• De bijeenkomst is niet langer te vinden op de website (in tegenstelling tot wat 
op de website staat), maar het leek meer op een soort reclameflyer, deed geen 
recht aan het onderwerp en de zorgen van de omgeving. 

 

Over de collegebrief van 15/09/ 2021 
‘In september 2020 zijn er drie 
informatiebijeenkomsten geweest met 
omwonenden.’ 

Klopt. Maar wel op verzoek van ons. Gepland 
stonden ‘keukentafelsessies’ voor 9 (!) 
huishoudens. 

  
  
In de collegebrief wordt aangegeven dat er 
meerdere malen contact is geweest met 
omwonenden.   

Er hebben slechts 2 gesprekken plaats 
gevonden tussen wethouders, omwonenden 
en belangenverenigingen. Dus één keer per 
jaar en niet ‘meerdere malen’. 
 
29 september 2020 en 2 september 2021. 
Beide gesprekken zijn op verzoek van 
omwonenden en belangenverenigingen 
gedaan. Op 29 september 2020 ter vervanging 
van de door de gemeente afgelaste 
informatiebijeenkomst. Op 2 september 2021 
om voor het collegebesluit het rapport te 
kunnen bespreken met de wethouders  

Collegebrief, scenario 1  
Er is geen andere, meer geschikte locatie 
beschikbaar. Evenmin is er perspectief dat 
een dergelijke locatie zich eenvoudig zal 
aandienen  

Inspraak van Werkpro 22 september 2021:  
‘Er was nog een locatie die wij erg geschikt 
vonden. Alleen die kwam niet in aanmerking 
door de hoge verbouwkosten.’  
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Argumentatie scenario 3 Collegebrief  
 
“Stoppen met deze locatie kan het vinden 
van locaties voor andere groepen met 
specifieke woonwensen (negatief) 
beïnvloeden.”  

Gevaarlijk argument 
 
Wat is burgerparticipatie waard, als dit nu 
in deze collegebrief staat? En wat betekent 
het eigenlijk? Wie met goede argumenten 
het tegen het college opneemt vormt een 
risico? Dan kán de gemeente niet buigen? 
Oordeelt u zelf. Wij zijn er in ieder geval erg 
van geschrokken.  
 
 
 

Er is zeer veel ruimte geboden voor 
(digitaal) persoonlijk contact, binnen 
en buiten kantoortijden, voor mensen die 
daar behoefte aan hadden 

Dit ligt anders: na herhaaldelijk verzoek 
aan het projectteam de betrokken 
omwonenden niet meer overdag te bellen, 
tijdens hun werkzaamheden en 
gezinsleven, is overgestapt op schriftelijke 
communicatie, derhalve beweringen te 
borgen / zwart op wit te hebben. Het gaf erg 
veel stress voortdurend overdag gestoord te 
worden door leden van het projectteam. 
Bovendien bestond het contact buiten 
werktijden om alleen/hoofdzakelijk uit de 
bijeenkomsten van de 
begeleidingscommissie 

 
Waar is scenario 4? Er ligt geen gedegen fundament onder deze locatie. Daarom 
verbaasden wij ons over een ontbrekend scenario in de collegebrief. Het enige scenario dat 
recht zou doen aan een proces zoals het zou moeten gaan: stoppen met de plannen van deze 
locatie en eerst een gedegen en samenhangend locatieonderzoek doen om een geschikte 
locatie te vinden. 

Collegebrief pagina 3 
 
‘’ De geschiktheid van de locatie voor deze 
woonvorm was daarin een veelvuldig 
terugkerend punt van zorg. Dat is 
aanleiding geweest om in aanvulling op de 
uitgevoerde quick-scan voor deze locatie 
een onafhankelijk bureau opdracht te 
verstrekken voor het uitvoeren van een 
omgevingsonderzoek” 

Feitelijk onjuist 
 
Op 29 september wordt ons aangeboden dat 
er een Omgevingsonderzoek kan komen. 
Wij vragen echter om een 
locatieonderzoek: pas op 3 november landt 
dan ‘Procesgang Locatiekeuze in de mail: 
de procesgang is opgesteld tussen 
september-november 2020, op basis van 
‘datgene wat we ervan hebben kunnen 
herleiden’ (zie mail inwoner Meerstad 
onder Locatieonderzoek). Tijd technisch 
kan dus niet het aangeboden 
omgevingsonderzoek (29 september) als 
aanvulling op de quick-scan zijn gedaan of 
aangeboden. Op 29 september lag er 
immers nog geen quick-scan. 



pag. 16 
 

In de collegebrief staat dat er in het proces van het omgevingsonderzoek zaken zijn 
gewijzigd. De procesmatige aanpassingen die zijn doorgevoerd in het communicatie en 
participatie proces zijn vooral voortgekomen uit het feit dat de initiatiefnemers onvolledige 
kaderstellingen aanleverden voor de onderzoeksopdracht en deze continu ter discussie 
stelden bij het helder krijgen ervan (zoals de doelgroepomschrijving en de 
onderzoekspopulatie). 

Er wordt steeds gesuggereerd dat wij negatief aankijken tegen bewoners, ook in de laatste 
collegebrief. Wij kijken negatief tegen deze locatie aan, tegen deze doelgroep op déze plék.  

 

Communicatie besluitvorming 
In de communicatie, die op 2 september 2021 met ons is overlegd, is afgesproken dat wij, 
direct na het collegebesluit 14 september zouden worden geïnformeerd. Een lid van het 
projectteam gaf aan ons direct na het besluit te bellen. Omdat de spanning erg hoog was 
opgelopen, hebben wij aangegeven dat wij graag gemaild wilden worden. Wij hadden de dag 
vrij genomen, dit in verband met de spanning. Helaas hebben wij de hele dag voor niets 
moeten wachten. Om 16.40u kregen wij een app waarin wij werden te horen kregen dat wij 
pas op 15 september zouden worden geïnformeerd. Een half uur voorafgaand aan het 
persuurtje. Ook dat lukte niet. Geen mail. 5 minuten voor het persuurtje werden wij 
uiteindelijk dan toch per mail geïnformeerd. 

Misschien kunt u zich iets voorstellen over de opgebouwde stress bij ons. Vakantiedagen die 
zijn opgenomen. Reactiemogelijkheden die ons zijn ontnomen. Beloftes, die zelfs helemaal 
in deze fase, opnieuw en herhaaldelijk, werden verbroken. Een optelsom die geleid heeft tot 
de vertrouwensbreuk zoals beschreven in het rapport van het omgevingsonderzoek.   
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Slotwoord  

Burgerparticipatie als etalagestuk 

Nu u dit boek tot zich heeft genomen (bedankt voor het lezen!) willen we graag afsluiten met 
het volgende. Een conclusie van een omwonende, die leidt tot een oproep aan u  
Gemeentelijke democratie blijft voor de meeste Nederlanders een abstract begrip. Je stemt 
eens in de zoveel jaar, je volgt de grote lijnen via de media. Tot er plots iets speelt in je eigen 
straat. Dan ben je geen toeschouwer meer, maar word je geacht te “participeren”. Hoe dat  
in zijn werk gaat, heb ik – zeer tegen mijn zin – sinds kort door eigen ervaring mogen 
meemaken rond de voorgenomen plannen voor Skaeve Huse. Die ervaring en de conclusies 
die ik daaruit trek wil ik graag met u delen. 

Als je het over participatie hebt, dan zeg je al snel dialoog. Dialoog tussen burger en 
overheid. Maar wat is een dialoog? Daar is veel over geschreven. Ook door de Gemeente 
Groningen zelf in het “Groninger Participatiewerkboek” uit 2019. Het werkboek spreekt over 
inclusie (iedereen mag meedoen), transparantie (hoe houd je alles inzichtelijk voor 
iedereen), zeggenschap (wie mag meebeslissen), deliberatie (hoe maak je een gesprek open 
en toegankelijk) en checks en balances (wat is gedaan om tegenspraak en andersdenkenden 
ruimte te geven). 

Dat is de theorie. Hoe zit dat in de praktijk? 

Wij participeren nu ruim een jaar in de besluitvorming rond Skaeve Huse. Onze opvattingen 
hebben we gedeeld in verschillende documenten, ingezonden stukken en onze inspraak in 
de beeldvormende raadsvergadering van woensdag 22 september j.l. Onze inhoudelijke 
argumenten over dit dossier wil ik hier niet herhalen. Hier wil ik alleen ingaan op hoe wij de 
participatie hebben ervaren. 

Inclusie? Ja, maar na lang aandringen en alleen met constante waakzaamheid van onze 
kant. Transparantie? Nee, gedurende het hele proces zijn definities aangepast, documenten 
verdwenen, vragen onbeantwoord gebleven. Zeggenschap? Beslisbevoegdheid ligt hier bij 
het college. De raad heeft de mogelijkheid tot interventie. Deliberatie en Checks en 
Balances. Nee. Hier ligt onze grootste frustratie. Zoals gezegd, wij proberen al meer dan een 
jaar te participeren. Gedurende het hele proces hebben we continu geprobeerd zorgvuldig 
te argumenteren, standpunten in te brengen en te wijzen op inconsistenties en procedurele 
onjuistheden. We hebben in de begeleidingscommissie constructief deelgenomen aan het 
onderzoek naar de geschiktheid van de locatie en accepteren het voorliggende 
onafhankelijke rapport. Dit toont evident: baten zijn onzeker, kritieke risico’s zijn objectief 
vastgesteld. Voorgestelde beheersmaatregelen zijn niet onderzocht. Dit hebben we 
wederom verwoord tijdens de inspraak. Deze lezing wordt gedeeld door verschillende 
bewonersverenigingen en gemeente Midden-Groningen. 

Maar het blijft bij (in)spreken.  
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Op geen enkel punt wordt inhoudelijk op onze argumenten ingegaan. Sterker, in plaats van 
onze argumenten serieus te nemen zendt de gemeente in dit gevoelige dossier waar sprake 
is van een vertrouwensbreuk met een groot deel van de omwonenden de volgende tweet:  

“Een moeilijke beslissing, maar uit onderzoek blijkt: de risico’s zijn klein en beheersbaar.” 

Een bericht dat alleen te lezen valt als een reclame-tweet, dat pertinent niet recht doet aan 
de conclusies van het onderzoek en op het gebied van de beheersbaarheid ronduit onjuist is. 
Verder blijft het bij het herhalen van eigen argumenten: er moet een voorziening komen 
(spreekt niemand tegen, maar is in dit besluit niet aan de orde) en alle andere locaties zijn 
ongeschikt. Waarbij steeds onvermeld blijft welke andere locaties dan zijn onderzocht. En 
dat de motivaties om andere locaties af te wijzen niet alleen inhoudelijk zijn, maar ook 
financieel van aard zijn. Deliberatie, checks en balances? Ik denk van niet. 

Maar er is ook een overkoepelende, verontrustender conclusie. Als wij als collectief, na een 
jaar van inspanningen en opoffering van onze vrije tijd en met de steun van de gemeente 
Midden-Groningen en de belangenverenigingen van de omringende dorpen slechts tot dit 
niveau van participatie komen; dan kan de conclusie alleen maar zijn dat oprechte 
participatie in de Groninger gemeentelijke democratie voor de grote meerderheid van de 
bevolking (en misschien wel iedereen) een feitelijke onmogelijkheid is en het Groninger 
Participatiewerkboek slechts een etalagestuk. 

Dit zijn onze ervaringen. Wij blijven hopen dat de raad deze verontrustende conclusie 
logenstraft en de plannen terugstuurt naar de tekentafel.  

 

Mike Huiskes, Harkstede 
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Bijlagen: 
Inspraak 22 september 2021 namens omwonenden: 

 M. Huiskes en S. Schouwstra 

1. Aanpak communicatie nieuwe woonvorm aan Hoofdweg 
2. Originele doelgroepomschrijving uitgeschreven naar casussen (Bron: Plan van 

aanpak 2017) 
3. Profiel doelgroep definitieve versie 02112020-door Gemeente 
4. Brief informatiebijeenkomst 
5. Brief-Raad-Gemeente-Groningen-voor-inspraak-4-nov 
6. Mail-reactie-op-beeldvormende-raads-bijeenkomst-op-4-november-2020 
7. Mailwisseling ambtenaar-omwonende 
8. Mailwisseling over stap terug versus stap vooruit 

Klik hier voor alle artikelen van de Groninger Gezinsbode 

  

 

 

Klik hier voor alle artikelen van het Dagblad van het Noorden 

Klik hier voor artikelen van RTV Noord 

Klik hier voor alle artikelen van OOGTV 

https://gezinsbode.nl/zoek?query=skaeve+huse
https://dvhn.nl/search?q=skaeve%20huse
https://www.rtvnoord.nl/zoeken?q=woonvorm%20harkstede
https://www.oogtv.nl/?s=skaeve+huse


Inspraak 22 september 2021  

S. Schouwstra 
Vanavond sta ik hier niet namens mijzelf. Ik vertegenwoordig een grote groep omwonenden, die zich 

sinds september 2020 zorgen maken over dit plan.  

Op de site van de gemeente staan een aantal documenten over dit onderwerp. Als u deze doorleest 

vindt u een gemeente die alle checkboxen keurig heeft afgevinkt wanneer het gaat over 

burgerparticipatie. 

Toch is de realiteit een heel andere. Als omwonenden, burgers voelen wij ons in het hele proces 

structureel in de steek gelaten. Wij zijn tegen wil en dank in dit proces getrokken. Maar het was 

nodig: 

De gemeente paste keer op keer definities aan en maakte fouten. De punten die wij aangaven zijn 

grotendeels genegeerd. Stukken verdwenen van de website. Vragen bleven onbeantwoord. 

Wij hebben een ondertussen een zwartboek aangelegd met alle punten waarop in het proces tekort 

is geschoten. Wij u sturen dat graag op, als u daar interesse in heeft.  

Vanavond benoem ik die punten echter niet. Vanavond hoop ik u te vertellen wat het doet met een 

groep omwonenden, wat het heeft gedaan met mij, om hier al een jaar mee bezig te zijn.  

Ik zal hier kort over zijn: ik, wij staan al meer dan een jaar onder grote druk en stress. Maar die stress 

gaat niet alleen over de risico’s die onomstotelijk blijken uit het omgevingsonderzoek. Die stress gaat 

óók over hoe er met onze uitingen, onze inzet, maar ook met beloftes en kale feiten wordt 

omgegaan door dit college in stukken en de media.  

Wij zijn constructief gebleven en we hebben constructief deelgenomen aan het onderzoek als 

begeleidingscommissie. Daardoor voelen we ons gehoord en voor het eerst gezien. Maar dit heeft 

wel enorm veel tijd gekost, emoties losgemaakt en frustraties opgeleverd. En ons vertrouwen in de 

gemeente en het democratisch proces ondermijnd. De gemeente heeft zich gecommitteerd aan de 

uitkomsten van het onderzoek. 

Nu ligt dat rapport er. De conclusies zijn duidelijk. 

Maar de gemeente stelt ons in persberichten in een kwaad daglicht. Weggezet worden als vijandig na 

deze inspanning is voor ons een klap in het gezicht.  

Als treurig dieptepunt haal ik graag een gesprek aan tussen mij en de wethouder. Toen wij een jaar 

geleden in gesprek gingen met de wethouder zei hij in reactie op onze zorgen en bezwaren: ‘Maar 

mevrouw, overal zijn fietsende kinderen en risico’s. Dit is de minst ongeschikte plek’. 

Nadat ik een half jaar lang al mijn vrije tijd gestoken heb in het omgevingsonderzoek, sprak ik de 

wethouder opnieuw. Het rapport was hier het onderwerp van gesprek. Tot mijn onthutsing stelde de 

wethouder toen: ‘Maar mevrouw, overal zijn fietsende kinderen en risico’s. Het is hier of nergens 

anders, er is geen andere plek.’ 

De tranen sprongen mij in de ogen. Dat ik een jaar later, met het rapport in de hand, opnieuw 

dezelfde woorden als antwoord kreeg.  



Beste raadsleden, de vertrouwensbreuk die wij ervaren is groot. Heel groot. Ik wil besluiten met een 

vraag die ik een jaar geleden aan het college stelde, en die tot op heden onbeantwoord blijft: 

waarom ligt aan dit hele traject geen gedegen locatie-onderzoek ten grondslag? 

Ik hoop op uw wijsheid, bedankt 

Silla Schouwstra 

 

 



Inspraak 22 september 2021  

M. Huiskes 
Dank u wel meneer de voorzitter. Beste raadsleden, 

 

Eigenlijk had ik gehoopt dat ik hier vandaag niet zou hoeven staan. Dat komt omdat de 

uitgangspunten van Skaeve Huse mij aanspreken en ik oprecht vind dat deze doelgroep een veilige 

en geschikte omgeving verdiend binnen de gemeentegrenzen. Ik ben er echter ook van overtuigd dat 

de hoofdweg deze veilige en geschikte locatie niet biedt.  

 

Dit blijkt volgens mij klip en klaar uit het opgeleverde omgevingsonderzoek. Een lezing die gedeeld 

wordt door verschillende media, belangenverenigingen van dorpen uit de omgeving en de Gemeente 

Midden Groningen. Daar komt bij dat ik mij als direct omwonende gedurende het hele proces, maar 

ook nu weer nadat dit rapport er ligt onheus bejegend voel door de gemeente. Daarin sta ik niet 

alleen. Dat heeft geleid tot een ernstige vertrouwensbreuk tussen de gemeente en bewoners van de 

hoofdweg en de wijde omgeving. Ik ben daarom van standpunt dat het door laten gaan van deze 

plannen neerkomt op onverantwoordelijk en onfatsoenlijk bestuur. Ik zal dat in wat volgt toelichten.  

 

Allereerst de conclusies van het onderzoek. Het onderzoek toont aan dat het voorgenomen project 

onduidelijke baten heeft maar wel objectief vastgestelde kritieke risico’s.  

 

Eerst de baten: Het project voldoet niet aan de richtlijnen van Skaeve Huse. Bovendien betreft het 

een tijdelijke locatie. Dus niet de veilige en stabiele woonvorm waar deze bewoners behoefte aan en 

recht op hebben. De locatie wijkt af van projecten elders in het land. Positieve ervaringen van elders 

zijn dus niet per se te verwachten in het Groningse. Kortom, de baten zijn onzeker.  

 

Het rapport constateert echter wel meerdere kritieke risico’s. Hiervoor zijn beheersmaatregelen 

voorgesteld. Het is belangrijk om u te realiseren dat deze niet zijn onderzocht. Het zijn suggesties 

voor beheersing. Het succes van deze maatregelen staat dus niet vast. Het zijn achteraf opgestelde, 

ad hoc oplossingen voor in het onderzoek vastgestelde kritieke risico’s.  

 

Kortom, serieuze risico’s zijn er wel degelijk. 

 

Onduidelijke baten, evidente kritieke risico’s. Dat maakt het door laten gaan van deze plannen een 

onverantwoordelijk bestuurlijk besluit.  

 



Dan de wijze waarop de gemeente is omgegaan met het rapport in de media. In de media lezen we – 

op basis van persberichten van de gemeente - het volgende: 

 

“De gemeente zegt erg geschrokken te zijn van de reactie van de omwonenden, en de ontstane sfeer 

van vijandigheid die ook betrekking heeft op de veiligheid van de toekomstige bewoners en 

zorgprofessionals”  

 

Dit betreft een (de zoveelste) grove misrepresentatie van onze standpunten. Er is een 

vertrouwensbreuk tussen ons en de gemeente. Als er dus woede is betreft die de wijze waarop wij 

door de gemeente gedurende het gehele proces zijn behandeld. Nooit is er sprake geweest van 

vijandigheid ten opzichte van zorgprofessionals of toekomstige bewoners. Dat dit nu zo'n 

prominente rol speelt in de berichtgeving vind ik zeer laakbaar. 

 

 

 

Ook lezen we de volgende tweet van de gemeente: 

 

“Een moeilijke beslissing, maar uit onderzoek blijkt: de risico’s zijn klein en beheersbaar.” 

 

In een proces dat zo gevoelig ligt, waar sprake is van een vertrouwensbreuk met een groot deel van 

de bevolking, een dergelijke retorische reclame-tweet uitsturen die zo pertinent niet recht doet aan 

de conclusies van het onderzoek en op het gebied van de beheersbaarheid zoals ik al eerder aangaf 

gewoon onwaar is vind ik onbegrijpelijk. 

 

Dit maakt de argumentatie voor het doorgaan met de plannen in mijn ogen een voorbeeld van 

onfatsoenlijk bestuur. 

 

U heeft allen het rapport gelezen. Vergelijk alstublieft de conclusies en de berichtgeving van de 

gemeente Groningen met de conclusies van het onderzoek, onze conclusies en de conclusies van de 

gemeente Midden-Groningen. Zoek dan de tien verschillen.  

 

Ik wil u hierbij – ook namens de andere omwonenden – oproepen om van uw democratisch recht 

gebruik te maken en deze plannen terug te sturen naar de tekentafel.  

 

Mike Huiskes 

 



Bijlage 1.  

Aanpak communicatie nieuwe 
woonvorm aan Hoofdweg 

 



Aanpak communicatie nieuwe woonvorm aan Hoofdweg 
(15 sept 2020) 

0. Inleiding 

De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier willen in Groningen een nieuwe 

woonvorm starten. Bedoeld voor een groep mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is. De 

nieuwe woonvorm bestaat uit 10 eenpersoonswoningen, waarvan 1 voor de beheerder is. Als 

tijdelijke locatie is gekozen voor de Hoofdweg 143a in Harkstede. 

Het projectteam bestaat uit Werkpro, Limor, Leger des Heils, het Kopland, Terwille, VNN, Lefier en 

gemeente. 

1. Projectdoelstelling en fasen 

Doelstelling van het project: 

Voor een groep mensen een passende woonvorm realiseren, waarvoor in de bestaande 

woonvormen geen plek is (als gevolg van hun (vaak psychische en/of verslavings) 

problematiek), van waaruit gewerkt kan worden aan een menswaardiger bestaan en een 

eventueel hernieuwd toekomstperspectief. 

Binnen het project zijn de volgende fasen gedefinieerd: 

I. Startfase 

II. Initiatieffase 

III. Ontwerp/ontwikkelfase 

IV. Voorbereidingsfase 

V. Uitvoeringsfase 

VI. Nazorgfase 

De hierna beschreven communicatieaanpak is vooral gericht op de eerste momenten van 

communiceren met de omgeving in de initiatieffase en gaat over: 

• het bekendmaken van de locatie; 

• het toelichten van het proces; 

• het ophalen van de vragen en zorgen die mensen hebben.  

De communicatieaanpak wordt lopende het project steeds aangepast en aangevuld. 

  



2. Communicatieambitie 

De kans is klein dat mensen de komst van de nieuwe woonvorm in hun buurt toejuichen. Weerstand 

is zo goed als onvermijdelijk. Wat dan in het geding kan komen, is de behoefte van mensen aan 

erkenning (gehoord worden). Daarom is het van belang om goed te luisteren, transparant te zijn, 

mensen serieus te nemen en hen mee te nemen in de dilemma’s die voor ons een rol spelen. Zodat 

in ieder geval het vertrouwen van mensen niet beschadigt. 

Als projectteam willen we daarom met onze communicatie-acties bereiken dat:  

• mensen zich goed geïnformeerd voelen, over: 

o het concept van deze nieuwe woonvorm en de motivatie om de 

eenpersoonswoningen in Groningen neer te zetten; 

o het waarom van deze locatie ; 

o de procedure, de mogelijkheden voor inspraak en bezwaar en aanspraak op 

compensatie/planschade. 

• mensen zich gehoord en serieus genomen voelen in hun vragen en zorgen, die vooral zullen 

gaan over overlast, veiligheid en waardevermindering. 

Opmerkingen: 

• binnen dit project hebben we weinig invloed op:  

o de maatschappelijke acceptatie van de doelgroep in de samenleving. Het is wel aan 

ons om zorgvuldig te communiceren over de aard van de problematiek van de 

doelgroep, om zo stigmatisering te voorkomen; 

o 'nimby'-gedrag (not in my backyard), oftewel dat mensen best voor bepaalde 

voorzieningen zijn, maar er zelf geen last van willen hebben 

• in de omgeving van de locatie spelen verschillende ontwikkelingen en wordt al flink wat van 

bewoners gevraagd, zoals de hyperloop, een zonnepark en de vergroting van het Woldmeer 

waarvoor een 7-tal huizen moet wijken. Het schijnt dat er veel ‘oud zeer’ bij bewoners zit en 

dat zij snel de slachtofferrol aannemen (‘ze doen maar’, ‘we kunnen er toch niets aan doen’). 

 

3. Communicatieaanpak 

Onze communicatieambities proberen we waar te maken door de volgende aanpak: 

• we zoeken zoveel mogelijk naar maatwerk: we kijken goed wie we wanneer en op welke 

manier moeten informeren, betrekken en/of laten meedenken; 

• we zijn een betrouwbare gesprekspartner doordat we proactief, transparant en eerlijk zijn in 

onze communicatie; 

• we luisteren goed, erkennen weerstand en beantwoorden vragen zo volledig en eerlijk 

mogelijk; 

• we laten mensen meepraten over zaken waar nog wel ruimte is en nemen feedback en tips 

waar mogelijk mee in de plannen; 

• we geven zoveel mogelijk duidelijkheid over proces en planning en de 

beïnvloedingsmogelijkheid op de besluitvorming. 



We denken dat het inzetten van een (ervarings)deskundige erg kan helpen in het uitleggen van het 

concept van de nieuwe woonvorm. Daarom proberen we een ervaringsdeskundige of een 

deskundige van een andere gemeente in te zetten, bijvoorbeeld bij de eerste inloopbijeenkomst (zie 

8. Communicatiemiddelen en 9. Communicatieplanning). 

4. Afzender van de boodschap 

Als het gaat om het bekendmaken van de locatie, is de gemeente vooral de afzender. De gemeente is 

immers de partij die de grond beschikbaar stelt, en haar inwoners wil informeren, betrekken en/of 

laten meedenken over de plannen en het proces.  

Als het gaat om vragen over de toekomstige bewoners, zijn de zorginstellingen de afzender.  

In een latere fase verschuift de afzender naar WerkPro als de zorgpartij die hoofdaannemer is. En 

speelt de beheerder een belangrijke rol als aanspreekpunt voor de buurt. 

Voorstellen voor de backoffice: 

• we gebruiken één telefoonnummer: 14 050 van de gemeente. Telefonisten hebben een Q&A 

om vragen te beantwoorden en kunnen doorschakelen naar de (assistent-)projectleider;  

• alle projectleden informeren hun eigen telefonisten wat te zeggen of naar wie door te 

verbinden; 

• we maken een webpagina op gemeente.groningen.nl met informatie, een Q&A en 

contactformulier. Ingevulde contactformulieren komen bij en worden afgehandeld door de 

assistent-projectleider ; 

• alle partners kunnen op hun eigen website informatie hebben staan en verwijzen dan naar 

de webpagina op gemeente.groningen.nl; 

• alle partners gebruiken hun eigen social media kanalen om eventuele berichten te plaatsen. 

 

5. Interne communicatie 

Voorstellen voor de interne communicatie: 

• in de projectgroep worden de communicatieaanpak en -acties besproken. Waar nodig 

informeren/betrekken de projectleden hun eigen (communicatie)collega’s en/of wordt een 

communicatieoverleg gepland; 

• woordvoerders zijn de betrokken bestuurder(s), de woordvoerders van het college van b&w, 

de projectleider, de communicatieadviseur(s) en eventueel de inhoudsdeskundigen uit de 

projectgroep; 

• woordvoering en beantwoording van reactie/vragen op sociale media gebeurt aan de hand 

van de op te stellen kernboodschap en Q&A. Dit zal in eerste instantie vooral door de 

gemeente gebeuren, maar kunnen alle partners in principe los van elkaar doen. We 

informeren elkaar over vragen die zijn gesteld. Als een vraag niet vanuit kernboodschap en 

Q&A te beantwoorden is, volgt afstemming met in ieder geval de projectleider en, 

afhankelijk van de vraag, met bijvoorbeeld de partners of betrokken bestuurder(s); 

http://gemeente.groningen.nl/
http://gemeente.groningen.nl/


• via omgevingsanalyses monitort de newsroom van de gemeente het gesprek online. 

Opmerkelijke berichten worden gedeeld met de projectgroep. 

 

  



6. Kernboodschap: wat is ons verhaal?  

Aan de Hoofdweg in Groningen komen tijdelijk 10 woningen voor 9 bewoners en 1 beheerder. Het 

gaat om woningen voor kwetsbare mensen die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving. Zij 

passen niet in één van de andere vormen van wonen in de gemeente Groningen.  

Voor deze groep mensen bestaat nog geen stabiele en menswaardige woonplek in Groningen. Die 

woonplek is wel nodig en past goed bij de ambitie uit het coalitieprogramma om oog te hebben voor 

kwetsbare mensen in onze samenleving. De locatie aan de Hoofdweg is gekozen vanwege onder 

meer de rustige ligging, afstand tot de directe omgeving en omdat dit eigen terrein van de gemeente 

is.  

De 10 woningen zijn eenvoudig en hebben een eigen keuken en eigen sanitair. Ze staan bij elkaar op 

één terrein. Eén van de woningen is voor de beheerder. Hij of zij is ervaringsdeskundige en in dienst 

van één van de betrokken zorginstellingen. De beheerder begeleidt de groep bewoners. Bewoners 

kunnen daarnaast extra ondersteuning krijgen van zorgprofessionals. 

De beheerder is ook het aanspreekpunt voor de omgeving van de woningen. Totdat de beheerder er 

is, informeert en overlegt de gemeente met betrokken bewoners en ondernemers. 

Voor de woningen wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Voor het plaatsen van de 

woningen kan een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan worden verleend voor een maximale 

termijn van 10 jaar. 

Het concept van deze tijdelijke woningen bestaat in andere grote steden als Nijmegen en Rotterdam 

al onder de naam skaeve huse. In Groningen is deze woonvorm een project van de gemeente, 

woningcorporatie Lefier en de zorginstellingen Werkpro, Limor, Leger des Heils, Kopland / ZIENN, 

Terwille en VNN. 

 

  



7. Actoren 

Intern betrokkenen zijn al onze collega’s die geïnformeerd moeten worden. Zowel bij de 

zorginstellingen, Lefier, als de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan wijk- en gebiedsteams en 

telefonisten. 

Voorstel: alle projectleden informeren zelf hun relevante collega’s, aan de hand van de op te stellen 

kernboodschap en Q&A. Gedurende het project kan daarna regelmatig procesinformatie gegeven 

worden. In de projectgroep stemmen we af op welk moment we wat communiceren. 

 

De projectleider is verantwoordelijk voor het informeren van de stuurgroep en de bestuurder(s). 

Extern betrokkenen zijn bewoners, ondernemers en bewoners- en ondernemersverenigingen. En 

andere relevante betrokkenen, zoals de wijkagent. 

De directe buren van de locatie informeren we als eerste. Daarna informeren we de rest van de 

omgeving getrapt: 

• eerst de bewoners- en ondernemersverenigingen, liefst gelijktijdig; 

• daarna de bewoners en ondernemers in de omgeving (hoe groot de omgeving is stemmen 

we af met het gebiedsteam en de bewoners- en ondernemersverenigingen). 

 

8. Communicatiemiddelen 

Initiatieffase 

• Persoonlijk ‘keukentafel’gesprek met de directe buren 

• Gesprek met bewoners- en ondernemersverenigingen 

• Uitnodigingbrief voor inloopbijeenkomst, met informatie, link naar website en 

telefoonnummer 

• Inloopbijeenkomst(en) 

• Klankbordgroep/omgevingsoverleg om mensen mee te laten praten/denken 

• Algemene communicatie: website, persberichten, nieuwsberichten, (e-mail)nieuwsbrieven 

  



9. Communicatieplanning 

Fase: initiatieffase 

Wanneer Welke actor Communicatiemiddel Boodschap / opzet 

Week 36  

(do 3 sept) 

Naaste buren 9 adressen Brief • Plan voor nieuwe woonvorm aankondigen 

• Verzoek om afspraak te maken voor persoonlijk gesprek 

Week 36 

(vrij 4 sept) 

Bewoners-

/ondernemersorganisaties 

E-mail • Plan voor nieuwe woonvorm aankondigen 

• Verzoek om aan te melden voor gesprek op 16 sept 

Week 37  

(8, 9 en 10 sept) 

Naaste buren, aanmeldingen van 

14 adressen 

Persoonlijk gesprek ‘aan 

de keukentafel’ 

• Plan voor nieuwe woonvorm toelichten 

• Vragen en zorgen ophalen 

Week 38 

(woe 16 sept) 

Gemeenteraad Collegebrief (al vastgesteld 

door college) 

• Stand van zaken: locatie, intentieovereenkomst en 

participatie/communicatie 

Week 38 

(woe 16 sept) 

Media + bewoners en 

ondernemers in de bredere 

omgeving 

Persbericht, nieuwsbericht 

op website en socials, 

webpagina 

• Plan voor nieuwe woonvorm aankondigen en uitleggen 

• Link naar webpagina 

Week 38  

(woe 16 sept) 

Bewoners-

/ondernemersorganisaties 

 1 gesprek met 

vertegenwoordigers van 

de betrokken organisaties 

• Plan voor nieuwe woonvorm toelichten 

• Vragen en zorgen ophalen 

Week 38 Gemeente Midden-Groningen Brief • Plannen voor nieuwe woonvorm aankondigen 

• Verwijzen naar eerdere gesprekken 

    

 



Bijlage 2.  

Originele doelgroepomschrijving 
uitgeschreven naar casussen (Bron: 
Plan van aanpak 2017) 
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Bijlage: casussen Skaeve Huse 

 

 
 
Casus 1 
Meneer T. is al lang bekend bij de opvang en heeft in de afgelopen jaren verschillende verblijfplekken 
gehad zoals; in detentie, eigen woning of inwonend bij iemand. Tussendoor is hij dakloos geweest zo 
ook het afgelopen jaar. Hij heeft een tijd de straatkrant verkocht waar hij voldoening uit leek te halen 
en hij gaf zelf ook aan dat deze dagbesteding hem goed deed. Samen met zijn toenmalige partner. 
nam hij een hond waar even later een tweede hond bij kwam. Éen van de honden is kort daarna 
overleden en de relatie tussen de twee ging over. Deze gebeurtenissen zorgden bij T voor veel 
verdriet en wij zagen hem langzaam aan afglijden. T is de afgelopen tijd veel aan het drinken, zorgt 
voor veel overlast op straat (fluiten, schreeuwen tegen de hond, ruzie met mensen op straat) en 
vraagt bij ons in de opvang veel aandacht, vaak negatief zodat andere bezoekers daar last van 
hebben wat weer voor conflicten zorgt. T. heeft vanwege zijn agressieve gedrag bij verschillende 
hulpverleningsinstellingen een toegangsverbod. Omdat T. een hond heeft kan hij niet naar de 
nachtopvang waardoor hij altijd buiten slaapt. Afgelopen winter heeft hij tijdens de winterregeling bij 
onze organisatie kunnen slapen samen met zijn hond. T. geeft aan een huis te willen hebben voor 
hem en zijn hond en hij heeft aangegeven gemotiveerd te zijn om naar de detox te gaan. Dit alles was 
in gang gezet waarbij T ook positieve inzet heeft getoond. Helaas is de opname in de detox niet 
doorgegaan. T was er niet op voorbereid dat hij daar niet mocht roken. Dit was voor T. de zoveelste 
teleurstelling die hij moeilijk kan verwerken en wat hem erg boos maakt. T geeft aan geen 
vertrouwen te hebben in de hulpverlening en wil het liefst met rust gelaten worden. Aan de andere 
kant geeft hij ook aan wel een praatje te willen, omdat hij ook zijn verhaal zo nu en dan eens kwijt 
moet.  
 
 
Casus 2 
Client heeft in het verleden samen gewoond maar de relatie is verbroken. Hij is toen zelfstandig gaan 
wonen in een huurwoning en is (te) veel gaan drinken en heeft zijn woning verwaarloosd. Als hij 
onder invloed was werd hij handtastelijk en gaf hij overlast in de buurt. Op een gegeven moment is 
hij uit zijn woning gezet en op straat beland. 
Hij verbleef in Stadskanaal in een park. Dit gaf weinig overlast maar in de winter werd het te koud om 
op straat te leven. Hij is toen via een langdurig bemoeizorgtraject via de crisisopvang in Leek in 
Beschermd Wonen in Hoogezand terecht gekomen. Hier ging het redelijk goed met hem alleen was 
hij onder invloed van alcohol niet te begrenzen in de groep. Hij had afspraken gemaakt met de 
leiding over dat hij alleen ’s avonds mocht drinken, en alleen op zijn kamer  maar hij zocht toch altijd 
de gezelligheid op en hierdoor ontstond er een onveilige situatie voor zijn medebewoners en de 
medewerkers. Voor hem was het niet te begrijpen dat zijn buurman wel overdag mocht drinken en 
hij niet, hij vond dit oneerlijk. De uitleg dat zijn gedrag leidend was en niet het drinken was voor hem 
niet te bevatten. Hij is toen via Bezinn bij een zorgboerderij gaan wonen. Hier woonden in totaal 5 
andere cliënten waardoor het voor deze cliënt overzichtelijke werd. Hij heeft hier uiteindelijk 1,5 jaar 
gewoond maar ook hier ging het qua gedrag mis met hem. Deze cliënt is niet geschikt om in een 
groep te wonen met groepsnormen en regels. 
Nu is deze cliënt weer dakloos en verblijft hij ergens in een bosschage in de buurt van Veendam. Voor 
deze cliënt zou een eigen plek, niet in een voorziening,  met weinig buren en regelmatig bezoek van 
een begeleider de juiste plek zijn vooral ook omdat hij niet te motiveren is tot behandeling maar wel 
een plek nodig heeft in deze maatschappij. 
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Casus 3 
Client A; man, 48 jaar, Bosnische achtergrond, als vluchteling in Nederland terecht gekomen tijdens 
de oorlog in voormalig Joegoslavië in de negentiger jaren. A. Is inmiddels 23 jaar in Nederland.  
Na een mislukte relatie waarin de broer van A  er met zijn gezin vandoor ging, dakloos geraakt en op 
straat verslaafd geraakt. Door bemoeienis van de verslavingszorg kon hij  een tijdelijk huurcontract 
krijgen van de woningcorporatie voor een afbraakwoning in de Timorstraat. Dit ging niet goed. 
Binnen de kortste keren werd er door buren geklaagd over overlast. Deze bestond uit luidruchtig 
bezoek van landgenoten, veel heen en weer geloop, mogelijk werd er vanuit de woning gedeald. 
Client raakte gedetineerd en in die tijd liep het huurcontract ook af waardoor hij opnieuw dakloos 
raakte. Client ontving zijn landgenoten vaak uit beleefdheid en nam de overlast voor lief. Het is in zijn 
land sociaal niet mogelijk om mensen die aan de deur komen buiten te laten staan. Het gaat hier dus 
deels om een cultuurverschil.  
A. was opnieuw zwervend en maakte gebruik van de maatschappelijke opvang. Met wisselend 
resultaat want vanwege een oorlogsverleden met veel trauma is het voor hem soms erg moeilijk om 
met autoriteit om te gaan. Hij kan dan uit zijn dak gaan, schreeuwen en huilen en dit is in de MO, of 
in een normale woonbuurt, zeer lastig om mee om te gaan. A. is fysiek nooit agressief maar kan 
verbaal wel zo te keer gaan dat hij een sanctie krijgt in de MO. Door zijn PTSS is het voor hem niet 
mogelijk om met meer mensen op 1 kamer te slapen (zoals in de nachtopvang) en moet hij soms ’s 
nachts naar buiten om de herbelevingen te kunnen weg lopen in de open lucht, A liep dan opgejaagd 
vele kilometers door de stad. Hij heeft het nodig om elk moment van de nacht naar buiten te kunnen 
als de onrust en de herbelevingen te erg worden.  
Door bemoeienis van Werkpro krijg t A  eind 2013 de kans om te gaan proefwonen,  Werkpro huurt 
een woning voor hem. Ook hier gaat het binnen 2 weken mis en zijn er klachten van de buurt. A. 
heeft een verslaafde vriendin en samen hebben ze enorme ruzies waar de hele straat van mee kan 
genieten. Hij moet na 4 maanden uit de woning gezet worden wegens aanhoudende overlast-
klachten.  
 
 
 
Casus 4 
In het verleden zelfstandig gewoond in Beijum maar door overlast en vervuiling zijn huis uit gezet. 
Daarvoor is op andere plekken/plaatsen met vormen van huisvesting  hetzelfde gebeurt. 
Verschillende keren zijn pogingen ondernomen om in de reguliere voorzieningen van het Kopland te 
verblijven. Dit lukte niet, omdat zijn gedrag door gebruik en psychiatrische stoornis maakte dat hij 
door onacceptabel gedrag onveilige situaties creëerde voor andere cliënten, zichzelf en begeleiders. 
Vervolgens belandde hij weer op straat. In de straatperiodes zijn er vervolgens delicten waardoor hij 
veelvuldig met de politie in aanraking komt. Tussendoor altijd  gaan zwerven en vervolgens beland in 
een oude koelcel van een slager. Hij is daar na 2 jaar zwaar vervuild aangetroffen.  
Sinds anderhalf jaar woont hij in een caravan van Het Kopland. Heel langzamerhand komt er enige 
stabiliteit in zijn leven. Blijft begeleiding nodig hebben om niet weer totaal te vervuilen. Het Kopland 
begeleidt samen met hulpverleners van BinG (Bemoeizorg in Groningen) deze cliënt. Waarbij Het 
Kopland hem ondersteunt in de algemene dagelijkse levensverrichtingen en BinG zijn psychiatrische 
stoornis en verslaving behandelt/begeleidt.  Client is ook de jaren voorafgaand aan het caravan 
verblijf op en af bij het Kopland en BinG in begeleiding geweest. 
In de anderhalf jaar die hij  in de caravan woont is er een professionele vertrouwensband 
opgebouwd met de cliënt en langzamerhand wordt hij stabieler en komt er enige regelmaat in zijn 
leven. 
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Casus 5 
Meneer S is al jaren dakloos en zorgmijder. Hij kan moeilijk tegen autoriteit en is gauw geprikkeld. S. 
is sinds kort weer bij ons in de opvang nadat hij een jaar een sanctie heeft gehad omdat hij een 
medewerker naar de keel is gevlogen. S. heeft bij ons binnen weinig tot geen contact met andere 
mensen en zodra hij aangesproken wordt en dit bevalt hem niet óf dit overvalt hem dan begint hij te 
schreeuwen tegen deze persoon. S. zoekt de medewerkers ook weinig op, maar als hij iets nodig 
heeft of wil vragen benadert hij zoveel mogelijk degene die hij het beste kent. In de bezoekersruimte 
creëert hij een hoekje voor zichzelf zodat hij met zijn rug naar de mensen toe zit en kijkt dan 
bijvoorbeeld een film op zijn telefoon o.i.d. S. De aanwezige psychiatrische problematiek bemoeilijkt 
de begeleiding. S. laat weinig tot niets los over waar hij verblijft of waar hij naar toe wil. Er zijn op dit 
moment geen passende voorzieningen of oplossingen die bijdragen aan het verminderen van de 
overlast die S. veroorzaakt.  
 

 
Casus 6 
Cliënt M. is een 49-jarige man en sinds zijn 28e bekend bij verslavingszorg vanwege polydruggebruik 
en methadonbehandeling, het contact verliep jarenlang goed. Op verzoek van cliënt werd eind 2016 
methadon langzaam en gepland afgebouwd. Sinds een maand is er bemoeizorgcontact vanwege een 
ontremd beeld met manische en psychotische symptomen. Client wil geen hulp, opname of 
medicatie. Vermoedelijk is het beeld al langer gaande. Cliënt is moeilijk in contact, eufoor, zeer 
associatief en druk, paranoïde en heeft overwaardige ideeën waarvoor cliënt vier maal werd 
opgenomen bij Lentis Groningen. Cliënt veroorzaakt grote overlast in de seniorenflat waar hij woont. 
Flatbewoners zijn zeer angstig dat hen iets wordt aangedaan, er is veel maatschappelijke onrust. Er is 
inmiddels een uithuiszettingsprocedure gestart waardoor cliënt dakloos wordt. 
We herkennen cliënt niet in het huidige verwarde gedrag. In eerder contact met VNN heeft hij 
jarenlang niet dit gedrag laten zien. Mogelijk is de decompensatie in ontremd gedrag ontstaan door 
cocaïne- en cannabisgebruik, waarbij cliënt waarschijnlijk gevoeliger is voor de effecten doordat 
cliënt geen methadon meer gebruikt. Luxerende factor kan een detentie in februari zijn geweest en 
stress als gevolg van druk vanuit de woningcorporatie. 
Er is sprake van maatschappelijke teloorgang waarbij we vanuit het FACT team ambulant maximale 
inspanning hebben geleverd maar dat niet tot verbetering heeft geleid. Ook de viertal opnames bij 
Lentis gaven geen verbetering. Er is daarnaast sprake van risicovol gedrag: onder invloed van alcohol 
en middelen over de balustrade hangen en op het dak klimmen en bedreiging van flatgenoten. 
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Casus 7 
Dhr M.R., 32 jaar, wonende in de stad Groningen. Woont in hetzelfde huis als zijn moeder. Betreft 
een huurwoning, particuliere verhuurder. Dhr is al twintig jaar bekend met verschillende (fysiek en 
verbaal) geweldsuitbarstingen, met name naar mensen uit zijn directe omgeving (moeder, vader, ex-
vriendinnen), maar niet uitsluitend. Hij zegt ook vaak zichzelf iets aan te doen als men niet direct 
doet wat hij wil dat men moet doen. Hij is al meerdere malen veroordeeld geweest, met en zonder 
reclasseringstoezicht. Hij heeft zich nooit aan één van de voorwaarden gehouden. Alle 
voorwaardelijke straffen heeft hij uitgezeten. Moeder heeft nooit aangifte gedaan van HG, noch hem 
de toegang tot de woning ontzegd. 
Hij is een gebruiker van alcohol, allerlei medicatie en mogelijk drugs. Achter het laatste is nog nooit 
een vinger gekregen. Hij gebruikt medicatie voor ADHD (?) en gebruikt dit op het moment dat hij het 
krijgt, vandaar dat hij eerst eenmaal, en later tweemaal per week zijn portie kon halen bij de 
apotheek. Vanwege zijn gedrag is hem in meerdere apotheken de toegang ontzegt. 
Aanbod van vrijwillige hulpverlening is door hem stelselmatig afgewezen, meewerken aan onderzoek 
in een proces of in reclasseringscontact ook. Hierdoor is er geen diagnostiek van hem bekend. Hij 
heeft zich wel steeds bij hulpverleners gemeld, maar zodra er eisen zijn gesteld haakte hij af. De 
afgelopen twee jaar is hij begeleid door ZinSO. Hij belde hen ieder moment van de dag dat hij vond  
iemand nodig te hebben (over medicatie, apotheekbezoek, of als hij ruzie met zijn moeder had).   
 
 
Casus 8 
Man van 50 jaar met gemengde persoonlijkheidsstoornis (narcistisch/antisociaal/borderline), ADHD 
(congenitale toxoplasma), middelenafhankelijkheid, lage intelligentie, zwakke persoonlijkheids-
structuur. Zeer prikkelgevoelig en manipulatief/ontregelend naar anderen. Hersenbeschadiging 
(verkalking R-helft), epileptische aanvallen, slechte motoriek, dyslexie, blindheid aan L-oog. Mogelijk 
slechte hechting (affectieve en pedagogische verwaarlozing). Suïcidaal en psychotisch gedrag. 
Beperkt ontwikkelde gewetensfunctie. Sterke neiging tot agressie (verbaal en fysiek). 
Meneer heeft zware psychiatrische problematiek en heeft tot nu toe het beste gefunctioneerd in 
intra-/transmurale settingen met veel structuur, begrenzing en begeleiding onder justitiële titels. 
Meneer heeft momenteel enkel contact met VNN methadonverstrekking. Huidige probleem is dat 
verdere begeleiding en hulpverlening niet op poten komt vanwege meerdere bedreigingen naar 
professionals. Ook worden geen aangiftes gedaan van overlast/bedreigingen. Uit eerder genoemd 
zorgoverleg is naar voren gekomen dat er dossieropbouw door politie zal worden gedaan. 
Momenteel wordt wel geprobeerd meneer onder dak te krijgen bij LdH Noach, maar is het 
struikelblok daar een zero-tolerance beleid met betrekking tot alcohol en drugs (meneer geeft zelf 
aan zwaar aan de alcohol te zitten), waarmee de haalbaarheid en duur een vraagtekens zijn mede 
door de setting met meerdere prikkels. 
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Profiel doelgroep definitieve versie 
02112020-door Gemeente 
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Profiel doelgroep nieuwe woonvorm Hoofdweg 
 

Inleiding 

Hieronder leest u een beschrijving van de mensen voor wie de gemeente, 6 zorginstellingen en Lefier 

een nieuwe woonvorm willen starten aan de Hoofdweg 143a. Kortgezegd gaat het om een kleine 

groep mensen in de gemeente Groningen waar de bestaande vormen van wonen (nog) niet bij 

passen. Om allerlei redenen zijn deze mensen buiten onze maatschappij beland en leven zij veelal in 

onmenselijke omstandigheden. Wat zij nodig hebben is een thuis. Een eigen plek zonder al te veel 

sociale prikkels waar ze tot rust kunnen komen. 

De woonvorm is nadrukkelijk niet voor mensen die een gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving zijn. 

En ook niet voor gezinnen met kinderen en jonge mensen. 

Onderstaande beschrijving is de kennis die de betrokken organisaties op dit moment hebben. En is 

gebaseerd op kennis van de mensen die momenteel dak- en/of thuisloos zijn in Groningen. En op 

ervaringen in soortgelijke woonvormen elders. 

 

Mensen 

Om allerlei redenen is iemand ooit in crisis en vervolgens van kwaad tot erger geraakt. Zo past hij/zij  

in geen enkele bekende vorm van wonen, opvang of begeleid wonen. 

Wie nergens past en buiten de maatschappij staat, gaat zich uiteindelijk ‘onmaatschappelijk’ 

gedragen. Als je moet knokken voor je plek en bestaansrecht, laat je ander gedrag zien dan als je een 

eigen plek hebt in een rustige woonomgeving. 

De mannen en vrouwen voor wie de nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg bedoeld is, leven dus 

noodgedwongen, met al hun problemen, in onmenselijke omstandigheden. Voor hen is de 

nachtopvang geen geschikte plek. Wat zij nodig hebben is een thuis, een eigen plek zonder al te veel 

sociale prikkels, waar zij kunnen stabiliseren en een menswaardig bestaan kunnen leiden.  

 

In je eigen huis kun je desnoods de hele dag op je orgeltje spelen, zonder anderen tot overlast te zijn. 

In je eigen huis kun je veilig huilen en je weer mens voelen. 

 
 

Willem 

 

Willem is een man van middelbare leeftijd die zijn kinderen al jaren niet meer gezien heeft.  

Hij heeft een verslaving en omdat hij de wereld anders beleeft, is het voor hem moeilijk om samen te 

leven met anderen. 

Willem heeft twee kanten. Hij is heel gemotiveerd om iets op te bouwen zodat zijn kinderen trots op 

hem kunnen zijn. Daarbij is hij rustig en vrijgevig. Wat hij wél heeft, deelt hij met anderen die het ook 

hard nodig hebben. 

Zijn andere kant helpt hem te overleven op straat. In de overlevingstand geeft hij mensen al snel de 

indruk dat hij agressief is. Veel instellingen kunnen niet met Willem uit de voeten en hij wordt 

geweigerd. 

Als we hem vragen wat hij nodig heeft, geeft Willem aan dat hij een huis wil. Hij is moe van het 

overleven op straat. Hij slaapt bijna niet, omdat hij geen eigen plek heeft. Een eigen huis zou hem de 

kans geven om tot rust te komen en van daaruit zijn leven op orde te krijgen en iets op te bouwen. 
 

 

Profiel woonvorm Hoofdweg 

Het profiel van het merendeel van de bewoners is: alleenstaande man van rond de 40, met een 

verleden van woonoverlast, terwijl hij de gebruikelijke vormen van (begeleid) wonen mijdt of afwijst.  

In het algemeen blijken vrouwen met complexe problematiek zich beter en langer alleen te redden.  
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In de woonvorm streven we naar een bewonersgroep met een zo divers mogelijk profiel: mannen en 

vrouwen, met een westerse en niet-westerse culturele achtergrond.  

Een bewoner kan een of meer van de volgende kenmerken hebben: psychiatrische aandoeningen, 

een verstandelijke beperking, verslaving, een justitieel verleden en sociaal-emotionele stress. 

Profielkenmerken van een bewoner zijn daarnaast dat hij/zij in staat is om zelfstandig een 

huishouding te voeren, een vorm van begeleiding accepteert en in de woonvorm wil wonen.  

 

Wat betekent onmaatschappelijk? 

De potentiële bewoners van de woonvorm aan de Hoofdweg zijn individualisten, die het best gedijen 

met sociale ruimte om zich heen. Uit evaluaties van soortgelijke woonvormen elders blijkt dat de rust 

van een eigen plek een positief effect heeft op het gedrag van de bewoner. Het onmaatschappelijke 

van de doelgroep zit dus niet zozeer in het gedrag, als wel in het niet mee willen of kunnen in de 

reguliere maatschappelijke systeemprocessen: je ergens moeten inschrijven, bijstand of toeslagen 

aanvragen, huur betalen, financieel beheer accepteren, etc. In de nieuwe woonvorm aan de 

Hoofdweg zal hiervoor aandacht en begeleiding komen vanuit de betrokken zorginstellingen. 

 

Aandacht en toezicht 

Dat de nieuwe woonvorm aan de Hoofdweg een succes wordt is heel belangrijk voor alle 

betrokkenen, niet in de laatste plaats voor de bewoners zelf. Het gezamenlijke streven is gericht op 

herstel en normalisering.  

De sociaal beheerder die zelf op het terrein komt te wonen, is de eerstaangewezen persoon om te 

zorgen voor rust en stabiliteit. Daarnaast leveren de 6 betrokken zorginstellingen met hun expertise 

een vangnet om ervoor te zorgen dat de bewoners zo gezond mogelijk blijven en de behandeling 

krijgen die eventueel nodig is. Deze professionals zijn direct betrokken bij het reilen en zeilen in de 

woonvorm. Mocht zich een incident voordoen, dan wordt meteen actie ondernomen om erger of 

herhaling te voorkomen. 

‘Aan de voorkant’ zijn deze professionals ook verantwoordelijk voor zorgvuldige screening van de 

mogelijke bewoners. Belangrijk criterium is dat van hem/haar geen agressief of ander overlastgevend 

gedrag te verwachten is. De samenwerkende partijen zien hierop toe: wie dat toch niet blijkt te 

kunnen en grenzen overschrijdt, moet vertrekken. 

 

Geen verplichtingen, wel mogelijkheden 

Het wonen in de woonvorm kent geen verplichtingen, zoals deelname aan een bewonersoverleg, 

groepsactiviteiten of dagbesteding. Iets moeten en in een groep functioneren past niet bij deze 

bewoners; het zijn individuen, die hier eindelijk menswaardig kunnen wonen en op zichzelf zijn.  

Dat wil niet zeggen dat er geen verandering of ontwikkeling mogelijk is voor deze mensen.  

WerkPro heeft veel ervaring met dagbesteding voor doelgroepen en weet dat je mensen nooit moet 

opgeven. Voor wie na verloop van tijd iets kan en wil doen, zijn er mogelijkheden op het terrein 

en/of elders bij WerkPro. Denk aan onderhoud van het terrein, het schoonhouden van de omgeving 

of het aanleggen van een (moes)tuin. Hiervan kennen we mooie voorbeelden in andere soortgelijke 

woonvormen. 

 

Ervaringen soortgelijke woonvormen in Nederland en Denemarken 

Uit de evaluaties tot nu toe blijkt dat:  

• bewoners deze vorm van huisvesting positief waarderen: zij komen tot rust in een stabiele 

woonsituatie, die ruimte biedt voor hun afwijkende leefstijl; 

• bijna de helft van de bewoners duidelijk opknapt in gedrag;  

• deze woonvorm een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van burenoverlast in 

woonbuurten; 

• betrokken partijen positief zijn over deze woonvorm: bewoners, hulpverleners, 

woningcorporaties, gemeenten én burgers/buurtbewoners. 
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Brief informatiebijeenkomst 
 



Directie Stadsontwikkeling 

  

Aan de bewoners van: 

Adres Huisnummer 

Postcode Plaats 

  

      

Datum 07-01-2021 Bijlage(n) - Kenmerk  8412248 
Informatie Claudia Versloot Tel.  14050   
Onderwerp Digitale informatiebijeenkomst over plan nieuwe woonvorm Hoofdweg 

  

Geachte heer, mevrouw, 

 

Deze brief gaat over het plan van de gemeente Groningen, 6 zorginstellingen en 

woningcorporatie Lefier voor een nieuwe woonvorm bij u in de buurt. Namelijk aan de 

Hoofdweg 143a, Harkstede. U hebt hier wellicht al over gehoord of gelezen. Heel graag 

vertellen wij u waarom wij deze woonvorm willen en voor wie de woonvorm is bedoeld. Helaas 

kan dat nog niet persoonlijke vanwege de coronamaatregelen. Daarom is op dinsdagavond 19 

januari vanaf 19.30 uur een digitale bijeenkomst over dit plan. 

 

Wij nodigen u graag uit om deze digitale bijeenkomst te bekijken en ons uw vragen te stellen. 

Verderop in deze brief leest u hoe u de digitale bijeenkomst kunt bekijken. Hieronder leest u 

informatie over het plan voor de nieuwe woonvorm en voor wie de woonvorm is bedoeld. En 

over de plek en het omgevingsonderzoek naar de plek. 

 

Waarom dit plan voor een nieuwe woonvorm? 

In de gemeente Groningen is een aantal mensen waar de bestaande vormen van wonen niet bij 

passen. Om allerlei redenen zijn deze mensen buiten onze maatschappij beland en leven zij 

veelal in onmenselijke omstandigheden. Wat zij nodig hebben is een thuis. Een eigen plek 

zonder al te veel sociale prikkels. Waar ze tot rust kunnen komen. 

 

Deze plek willen de gemeente Groningen, 6 zorginstellingen (Stichting WerkPro, Limor, Leger 

des Heils, Het Kopland/ZIENN, Terwille en VNN) en woningcorporatie Lefier ontwikkelen. 

Daarom hebben wij het plan voor deze nieuwe woonvorm. Deze woonvorm bestaat uit 10 

eenpersoonswoningen. Eén daarvan is voor de sociaal beheerder, die op het terrein komt te 

wonen. Als tijdelijke locatie is gekozen voor de Hoofdweg 143a in Harkstede.  

 

B e z o e k a d r e s  

Gedempte Zuiderdiep 98 

 
P o s t a d r e s  

Postbus 7081 

9701 JB Groningen 

 

Con t a c t  

https://gemeente.groningen.

nl/contact 
 

 

monic
Highlight

monic
Sticky Note
In het vastgestelde Plan van aanpak staat een volledig andere omschrijving van de doelgroep.Doelgroep in GroningenHet Groningse plan gaat uit van de doelgroep zeer kwetsbare inwoners die zorg nodig hebben. Hetgaat hierbij om mensen met een ingewikkelde problematiek die in beeld zijn bij de zorgaanbieders endie niet in een groep te handhaven zijn, omdat ze snel overprikkeld raken:1. Chronische zorgcliënten die niet in een groep passen. Het gaat om cliënten met een indicatievoor zorg, psychische stoornissen, verslaving en/of gedragsproblemen.2. Buitenslapers, zorgwekkende zorgmijders.Ad 1: Chronische zorgcliënten die niet in een groep passenDeze groep heeft een aantal kenmerken: ernstige psychische stoornissen en verslaving en/ofgedragsproblemen. Het gaat hier altijd om mensen die hun woongedrag eenvoudigweg niet kunnenaanpassen aan de normen in een woonbuurt. In de psychiatrische instellingen, beschermendewoonvormen (RIBW) en hostels voor verslaafden is het wonen in groepsverband de standaard. Eenaantal cliënten reageert negatief op het functioneren in een groep. Zij kunnen de complexiteit vaninteracties niet aan en reageren gestrest of agressief.Ad 2: BuitenslapersDe meeste dak- en thuislozen in Nederland slapen doorgaans in een passantenverblijf of sociaalpension, maar er is een kleine harde kern die echt buiten slaapt of overnacht in leegstaande panden.Deze doelgroep wijst vaak hulp en begeleiding af en/of proberen op alle mogelijke manieren teontsnappen aan groepsverbanden. Zij voelen zich onveilig of onvrij in een groep; dan slapen ze nogliever in de open lucht.Over het algemeen kan er van deze doelgroep worden gezegd, dat er geen of een klein netwerk is ener (veel) problemen zijn met het onderhouden van sociale relaties, het deelnemen aan hetmaatschappelijk leven en het zinvol invullen van de dag. Er is sprake van gedragsproblematiek enproblemen op meerdere levensgebieden die elkaar versterken.In de stad gaat het om een groep van circa 25 à 30 personen, die veelvuldig overlast geven inzijn/haar woonomgeving. Dit zijn kwetsbare inwoners uit de genoemde doelgroep. Om een beeld tegeven van de problematiek van de cliënten is in bijlage 1 een aantal casussen opgenomen.Zorgaanbieders hebben reeds ervaring met deze specifieke doelgroep. Z



Volgvel 1 

 

Het idee voor deze woonvorm komt uit Denemarken. De woningen worden in het Deens 

‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent scheve of afwijkende huizen. 

 

Voor wie is deze woonvorm bedoeld? 

Voor maximaal negen bewoners die gebaat zijn bij een rustige, vaste en stabiele plek waar zij 

zichzelf kunnen zijn. En waar passende begeleiding is die hen verder op weg helpt. Deze mensen 

hebben behoefte aan rust en stabiliteit die om uiteenlopende redenen op andere plekken niet 

gevonden is. Dit omdat er sprake is van problematiek op verschillende gebieden, zoals 

psychiatrische problematiek, verslaving en dakloosheid. 

 

Elk van de bewoners krijgt begeleiding op maat door professionals met kennis over wat er nodig 

is voor deze mensen en hun vervolgtraject. Bewoners worden gestimuleerd om op het terrein of 

elders dagactiviteiten te ondernemen. Te denken valt aan onderhoud van het terrein, het 

schoonhouden van de omgeving of het aanleggen van een (moes)tuin. De professionals zullen 

ook benaderbaar zijn voor u als buren, als er vragen zijn of onduidelijkheden. 

 

Mensen die in deze woonvorm komen wonen, passen in deze vorm doordat ze in een 

eenpersoonswoning kunnen wonen met buren op afstand. Dit helpt ze om zich aan de afspraken 

en voorwaarden te houden die erbij horen. Het is nu nog niet bekend wie er in de woningen gaan 

wonen. Wel is bekend dat er een groep is die gebaat is bij een plek als deze. 

 

Uit evaluaties van soortgelijke woonvormen elders blijkt dat de rust van een eigen plek een 

positief effect heeft op het gedrag van de bewoner. Uit gesprekken met andere steden blijkt dat 

er weinig overlast is rondom de woonplek. Ook door de inzet van de sociaal beheerder die zelf 

op het terrein komt te wonen.  

 

Waarom de plek aan de Hoofdweg? 

De gemeente en de zorginstellingen hebben gezocht naar een geschikte locatie voor de nieuwe 

woonvorm. Hierbij zijn een aantal criteria gebruikt. Zoals: de grond is van de gemeente, het 

terrein is groot genoeg voor 10 woningen en er zijn aansluitingen voor elektriciteit, water en 

riool. De locatie aan de Hoofdweg is mogelijk geschikt omdat deze aan een aantal criteria 

voldoet.  

 

De locatie aan de Hoofdweg is nog niet definitief. De volgende stap is een omgevingsonder-

zoek. 

 

Wat wordt precies onderzocht met het omgevingsonderzoek? 

Onafhankelijk onderzoeksbureau Breuer&Intraval gaat een omgevingsonderzoek uitvoeren 

naar de locatie Hoofdweg 143a in Harkstede. Dit omdat het plan voor de nieuwe woonvorm 

veel vragen en zorgen heeft opgeroepen, onder meer over veiligheid en mogelijke overlast.  

Het omgevingsonderzoek moet inzicht geven in de risico’s van de woonvorm voor de veiligheid 

en leefbaarheid van de omliggende buurt. En inzicht geven in welke maatregelen genomen 

kunnen worden om met deze risico’s om te gaan. Daarvoor gaat het bureau onder andere 

betrokken partijen interviewen en in februari een enquête uitzetten onder u als omwonende(n). 

Uitkomst van het onderzoek is een onafhankelijk rapport of de woonvorm op de locatie aan de 

Hoofdweg past. De planning is dat het rapport in mei wordt afgerond. Dit rapport krijgt een 

belangrijke plaats bij de definitieve besluitvorming over de woonvorm door het college (en 

eventueel gemeenteraad) van de gemeente Groningen. 
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Volgvel 2 

 

Wat is de planning? 

De planning is dat: 

• het omgevingsonderzoek wordt uitgevoerd tussen februari en mei 2020; 

• het college van de gemeente Groningen in juni 2021 een ontwerpbesluit neemt of de 

woonvorm aan de Hoofdweg 143a komt; 

De gemeenteraad van de gemeente Groningen wordt daarna gevraagd om te reageren op het 

besluit van het college (wensen en bedenkingen kenbaar te maken) over de woonvorm op de 

locatie Hoofdweg 143a. 

 

Als het college (en eventueel de gemeenteraad) besluiten dat de woonvorm aan de Hoofdweg 

143a komt, dan wordt eind 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd. 

 

Wanneer en hoe laat is de digitale informatiebijeenkomst? 

Op dinsdag 19 januari van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur is de digitale bijeenkomst over het 

plan voor de nieuwe woonvorm. De link naar deze bijeenkomst vindt u op de website van de 

gemeente Groningen: gemeente.groningen.nl/woonvorm-hoofdweg. Hier leest u ook het 

programma en hoe u tijdens de bijeenkomst vragen kunt stellen.  

De bijeenkomst wordt live uitgezonden vanuit een studio die is ingericht volgens de corona-

maatregelen. 

 

Kunt u de digitale bijeenkomst niet live kijken? Of wilt u de bijeenkomst terugkijken? Vanaf 

donderdag 21 januari staat de opname van de bijeenkomst op de website. 

 

Tijdens de digitale bijeenkomst beantwoorden wij zoveel mogelijk vragen. Zijn er vragen die 

wij niet (direct) kunnen beantwoorden? Die vragen en antwoorden plaatsen wij zo snel mogelijk 

na de bijeenkomst op de website. 

 

Hoe blijft u op de hoogte? 

Via de website gemeente.groningen.nl/woonvorm-hoofdweg. De gemeente Groningen plaatst 

nieuws over het plan voor de woonvorm ook in e-mailnieuwsbrief ‘Groningen Oost’. U kunt 

zich hiervoor aanmelden via gemeente.groningen.nl/nieuwsbrieven-en-social-media. 

 

Waar kunt u vragen stellen? 

Hebt u voor of na de digitale bijeenkomst een vraag of opmerking? Gebruik dan het contact-

formulier op gemeente.groningen.nl/woonvorm-hoofdweg. Of bel de gemeente Groningen via 

telefoonnummer 14 050. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

                                                            
Roeland van der Schaaf    Inge Jongman 

Wethouder Wonen    Wethouder Beschermd wonen & Opvang 
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Brief-Raad-Gemeente-Groningen-
voor-inspraak-4-nov 

 



 

Van: Omwonende >  
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 13:19 
Aan: <ambtenaar>  
Onderwerp: Vooronderzoek locatie opties skaeve huser 

  

Geachte <ambtenaar>, 

 Vandaag las ik  in dagblad van het Noorden dat het onderzoek van bureau Breuer alleen gericht is op 
risicobeheersing van de beoogde locatie aan hoofdweg 143 in Harkstede.  Dat betekent dus dat de 
gemeente Groningen het vooronderzoek om de meest geschikte locatie te bepalen al eerder heeft 
gedaan. 

 Zou u mij het rapport van dit vooronderzoek kunnen opsturen?  

  

Alvast bedankt en een prettig weekend. 

  

Met vriendelijke groet, 

Omwonende 

 

  

On Mon, Nov 30, 2020 at 9:27 PM <ambtenaar> < > wrote: 

Goedenavond, 

  

Naar aanleiding van uw vraag kan ik u bijgesloten documenten toesturen. 

Het nader onderzoek naar de locatie gaat inderdaad over de impact op de leefomgeving wat vertaalt 
wordt in risico’s. Daarbij vragen we ook om (eventuele) beheersmaatregelen. Deze informatie, 
specifiek voor deze locatie, wenst de gemeente (en ook de samenwerkende zorginstellingen + de 
woningbouwcorporatie) te betrekken bij een vervolgbesluit over het vervolg.  

  

Een uitgebreide rapportage van het vooronderzoek is er niet. Over een langere periode zijn, 
verschillend in tijd, meerdere locaties in beeld geweest (en beoordeeld). Het document ‘procesgang-
locatiekeuze-woonvorm-hoofdweg-Harkstede’ omschrijft hoe dit is doorlopen.  



  

Met vriendelijke groet, 

 ambtenaar 

Gemeente Groningen.  

 
 

Van: Omwonende <>  
Verzonden: woensdag 2 december 2020 20:55 
Aan: <ambtenaar> > 
Onderwerp: Re: Vooronderzoek locatie opties skaeve huser 

  

Geachte <ambtenaar>, 

 Bedankt voor het toesturen van de documenten. Ik heb een aantal vragen over document 

“procesgang-locatiekeuze-woonvorm-hoofdweg-Harkstede”.  

1.       Criterium 2: Minimale afstand tot omliggende wijken of andere gevoelige functies 

is 100 meter. Voor optie 6, Hoofdweg 143a te Harkstede, wordt niet aan dit criterium 

voldaan. Binnen 100 meter staat een bewoond huis, waar een gezin met meerdere 

kleine kinderen woont. Waarom krijgt locatie 6 dan geen negatieve in de score matrix? 

Er staat nu neutraal terwijl het criterium niet gehaald wordt. Hoe kan dat? 

2.     Alleen criterium 1 gemeentelijk eigendom en criterium 2 minimale afstand zijn 

gekwantificeerd, waarbij er op duidelijke wijze maar 2 mogelijkheden zijn: voldoet 

wel of voldoet niet. De overige criteria zijn niet gekwantificeerd. Hoe wordt bij 

criteria 3 t/m 5 vastgesteld of het positief, neutraal of negatief is? 

3.     Optie 4 heeft voor en criterium 2 minimale afstand een negatieve beoordeling. Op 

Google maps lijkt er op die plek geen bewoning nabij te zijn. Wat is daar de afstand 

tot het dichtstbijzijnde woonhuis? 

4.       Criterium 3: Nabijheid voorzieningen. De afstand tot de dichtstbijzijnde 

supermarkt vanaf Hoofdweg 143a te Harkstede is 2 km (zie google maps). Voor 

locaties 3, 4 en 5 is de dichtstbijzijnde supermarkt minder dan 2 km. Waarom scoort 

Harkstede ondanks de grotere afstand dan toch neutraal terwijl 3, 4 en 5 op criterium 3 

negatief scoren? 

5.       Tot slot: Optie 1 en optie 6 hebben eigenlijk dezelfde score. Het grootste verschil 

tussen deze 2 opties is criterium 6, kosten. Harkstede krijgt hier een positieve 

beoordeling en optie 1 een negatieve beoordeling. Wat is het kostenverschil? 

  

Alvast bedankt voor uw reactie.  

  



Met vriendelijke groet, 

Omwonende. 

 

  

On Fri, Dec 4, 2020 at 10:50 AM <ambtenaar> > wrote: 

Goedemorgen omwonende, 

  

Op deze aanvullende kan ik zo in een reply niet het antwoord geven. De vraag zal ik laten registreren 
als nieuw (aanvullende) binnengekomen vraag, waar een antwoord op moet komen. 

  

Vriendelijke groet, 

ambtenaar 

Op 4 dec. 2020 om 12:57 heeft Omwonende < > het volgende geschreven: 

Geachte <ambtenaar>, 

 Bedankt voor uw reactie. Uw antwoord verbaast me overigens wel. De gemeente Groningen heeft in 
een voorstudie reeds een locatiekeuze gemaakt, gebaseerd op 5 criteria. Op basis van deze criteria 
zijn punten toegekend aan de 6 beoogde locaties. In dit proces is dus sprake geweest van 
kwantificatie om zo tot een locatiekeuze te komen. Het enige wat ik u vraag is om toelichting 
te geven op hoe de gemeente Groningen de toetsingscriteria heeft gekwantificeerd en tegen welke 
norm. Dat kan geen nieuwe vraag zijn, dat moet al besloten zijn voordat het proces doorlopen en 
afgerond wordt.  

  

 Ik ga er daarom van uit dat u mijn 5 vragen wel kan beantwoorden voor aanstaande woensdag. 
Mocht dat niet lukken zou ik van u graag horen wanneer ik dan wel een antwoord tegemoet kan zien. 

  

Alvast bedankt voor uw reactie. 

  

Met vriendelijke groet, 

Omwonende.  

 



On Fri, Dec 11, 2020 at 7:20 AM Omwonende < > wrote: 

Geachte <ambtenaar>, 

 Het uitblijven van een reactie van uw kant aangaand mijn vragen over het vooronderzoek is niet 
bepaald geruststellend. Is het negeren van vragen die blijkbaar lastig zijn gemeentebeleid of is dit uw 
persoonlijke aanpak? 

  

Met vriendelijke groet, 

Omwonende 

Van: Omwonende < >  
Verzonden: zaterdag 12 december 2020 14:44 
Aan: <ambtenaar> < 
Onderwerp: Re: Vooronderzoek locatie opties skaeve huser 

  

Geachte <ambtenaar>, 

 Ik heb nog even wat onderzoek gedaan naar hoe andere gemeenten omgaan met het bepalen 

van een locatiekeuze. De gemeente Haarlem is hier een mooi voorbeeld van. Ze zijn 

transparant, helder in de gekozen criteria en kwantificatie hiervan per locatie. Ook nemen ze 

de tijd om burgers te betrekken, hebben veel meer opties bekeken en dit grondig uitgewerkt 

en gecommuniceerd. 

Het verschil in niveau en grondigheid is enorm. Zie onderstaande vergelijkingstabel, 

gebaseerd op het locatie vooronderzoek van beide gemeenten. Ik heb beide rapporten als 

bijlage toegevoegd. 

  

Vergelijking aanpak locatiekeuze skaeve huser gemeente Haarlem en Groningen 

  
Gemeente  
Haarlem 

Gemeente 
 Groningen 

Aantal pagina's in rapportage 267 7 

Aantal bekeken opties in rapportage 70 6 

Omwonenden betrokken in vooronderzoek ja nee 

Onderzoeksrapport op website gemeente ja nee 

Referenties beschikbaar voor gekozen criteria in rapportage ja nee 

Beoordeling per criterium kwantificeerbaar en herleidbaar in rapportage ja nee 

 

  

Bronnen:   
https://www.haarlem.nl/opvang/   

https://gemeente.groningen.nl/woonvorm-hoofdweg   

https://www.haarlem.nl/opvang/
https://gemeente.groningen.nl/woonvorm-hoofdweg


Email correspondentie ambtenaar   

  

1.     Ik ben erg benieuwd waarom de gemeente Groningen in aanpak zoveel minder 

grondig en transparant is dan de gemeente Haarlem bij het bepalen van de 

locatieopties voor de skaeve huser.  

2.     Aanvullend op punt 1, hoe rechtvaardigt u, gezien dit enorme verschil, dat de 

gemeente Gronigen voldoende gedaan heeft om tot een locatiekeuze te komen? 

3.     Wanneer kan ik antwoord verwachten op de 5 vragen aangaande het 

vooronderzoek die ik u 2 december gesteld heb? 

4.     Tot slot, eerder gaf u aan dat vanuit de gemeente Groningen de omwonenden 

betrokken en geinformeerd zouden worden aangaande dit plan. Dit is nog niet 

gebeurd. Wanneer gaat u dat doen? Beter (veel) te laat dan nooit. 

  

Alvast bedankt voor uw reactie.  

  

Met vriendelijke groet, 

Omwonende 

 

On Mon, Dec 14, 2020 at 8:16 PM <ambtenaar> > wrote: 

Geachte omwonende, 

  

Naar aanleiding van uw vragen over het document dat ingaat op het proces dat is doorlopen om te 
komen tot de locatie kan ik u het volgende berichten. 

  

Het proces dat is doorlopen om de locatie te bepalen is niet vormgegeven door een totaal 
samenhangend locatieonderzoek. Meerdere locatie zijn los van elkaar en verschillend in tijd 
beoordeeld op geschiktheid. Het document dat wij daarover hebben gepubliceerd is datgene wat we 
hierover hebben kunnen herleiden. Het verschil met Haarlem is groot. Het beantwoorden van uw 
vragen vergt meer tijd. Daarom zal een inhoudelijk antwoord langer op zich laten wachten dan de 
enkele dagen waar wij naar streven.   

We verwachten in het nieuwe jaar met een reactie te komen. 

  



Het informeren van omwonenden vindt plaats op verschillende manieren. Een van de manieren om 
dat vorm te geven is een (digitale) informatiebijeenkomst. Deze staat begin volgend jaar gepland en 
hier zal via verschillende kanalen bekendheid aan worden gegeven. 

  

Met vriendelijke groet, 

ambtenaar 

 

Van: Omwonende >  
Verzonden: woensdag 16 december 2020 08:50 
Aan: <ambtenaar> > 
Onderwerp: Re: Vooronderzoek locatie opties skaeve huser 

  

Geachte <ambtenaar>, 

 Bedankt voor uw eerlijke reactie. Er is dus nog geen  sprake van een afgerond samenhangend 

locatie onderzoek. Een goed onderbouwde locatiekeuze voor de skaeve huser is de basis, de 

vervolgstap hierop is het vaststellen van de beheersmaatregelen van die gekozen locatie. 

 De gemeente Groningen is samen met bureau Breuer al bezig met die vervolgstap, terwijl de 

basis nog niet is afgerond. Nu de gemeente Groningen dit zich ook beseft, ben ik benieuwd 

naar het volgende: 

  

1.       Wordt het vervolgonderzoek naar beheersmaatregelen op hold gezet zolang het 

basisonderzoek locatiekeuze nog niet is afgerond? 

2.       Heeft de gemeente bureau Breuer wel ingelicht dat het vervolgonderzoek waar ze aan 

werken gebaseerd is op een niet afgerond vooronderzoek? 

  

Alvast bedankt voor uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Omwonende 

 
On Thu, Dec 17, 2020 at 8:42 PM <ambtenaar> > wrote: 

Goedenavond, 

  



In antwoord op uw onderstaande mail kan ik het volgende aangeven: 

  

Wat nu plaatsvindt is dat de locatie Hoofdweg 143a nader onderzocht wordt. Het 
omgevingsonderzoek moet meer inzicht bieden in de geschiktheid van deze locatie, waarbij gekeken 
wordt naar  risico’s en bijpassende beheersmaatregelen (als die te nemen zijn; dat is nu niet bekend). 
Dat onderzoek heeft lange tijd op ‘on hold’ gestaan, maar krijgt nu vervolg. 

  

Het onderzoeksbureau heeft dezelfde informatie ontvangen over de wijze waarop deze locatie in 
beeld is gekomen als u.  

  

Met vriendelijke groet, 

  

ambtenaar 

Op 18 dec. 2020 om 12:35 heeft Omwonende < > het volgende geschreven: 

  
Geachte <ambtenaar>, 

 Bedankt voor uw reactie. Inderdaad, wat nu plaatsvindt is dat de locatie Hoofdweg 143a nader 

onderzocht wordt, zonder dat er sprake is van een afgerond samenhangend locatie onderzoek. 

Ik ben wel erg benieuwd waarom de gemeente Groningen dusdanig gefocusd is op de beoogde 

locatie aan de hoofdweg 143a in Harkstede, dat het blijkbaar niet nodig wordt geacht 

een  vooronderzoek locatiekeuze grondig af te ronden. Een aantal voor de hand liggende zaken 

begrijp ik wel. Het zit aan de uiterste grens van de gemeente en de locatie is al bouwrijp dus 

benodigde investeringen zijn minimaal. Wat ik niet zo goed begrijp is de haast. Waarom geen grondig 

vooronderzoek afronden net als in Haarlem, voordat stap 2 bepaling beheersmaatregelen wordt 

gestart. Die aanpak is wel grondig en biedt net zo goed ruimte om locatie hoofdweg 143a in 

Harkstede als optie voor te dragen.  

Om de haast beter te begrijpen ben ik erg benieuwd of er wellicht sprake van een subsidie voor dit 

project met als voorwaarde dat het voor een bepaalde datum is afgerond. 

Alvast bedankt voor uw reactie. 

Met vreindelijke groet, 

Omwonende 

 
On Thu, Dec 24, 2020 at 6:29 AM <ambtenaar> > wrote: 
Goedemorgen, 
 



Het klopt dat er vanuit het rijk subsidie is ontvangen voor het project. Welke precieze voorwaarden 
daaraan zijn gekoppeld is mij (nog) niet bekend.  
 
Het antwoord daarop zal worden meegenomen in de beantwoording op de aanvullende vragen die 
openstaan over het document procesgang locatiekeuze. 
 
Vriendelijke groet, 
 
ambtenaar 
 
Geachte <ambtenaar>, 

 Bedankt voor uw reactie. U weet me weer te verrassen met uw antwoord. Het antwoord op mijn 

vorige vraag over tijdsgebonden subdsidie is zeer concreet te beantwoorden met informatie uit de 

staatscourant van 6 november 2020. Hierin is aangegeven dat de gemeente Groningen in aanmerking 

komt voor een eenmalige subsidie van een half miljoen euro (€ 509.600 om precies te zijn). De 

tegenprestatie van de gemeente is dat het uitgekeerde bedrag op 1 december 2022 volledig aan het 

project moet zijn uitgegeven. Referentie staatscourant: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58877.html 

Ik kan me niet goed voorstellen dat u als betrokken gemeente ambtenaar hier niet van op de hoogte 

was. Aan de andere kant kan ik me ook niet goed voorstellen dat u dit wel wist, maar dat u in uw 

email naar mij toe hier bewust over zweeg terwijl ik er expliciet naar vroeg.  

We zijn nu aardig wat emails verder en het beeld is nu wel duidelijk. Als ik alleen naar de feiten kijk 

worden de volgende zaken duidelijk: 

1.       Het proces dat is doorlopen om de locatie te bepalen is niet vormgegeven door een 

totaal samenhangend locatieonderzoek. Citaat van u uit uw email van 14 december 

2.       Ondanks dat er nog geen sprake is van een afgerond samenhangend locatieonderzoek is 

de gemeente Groningen al wel vast bezig met vervolgstap 2, beheersmaatregelen. Hierin 

wordt alleen nog maar gekeken naar locatie hoofdweg 143a te Harkstede. 

3.       Er is sprake van een tijdsgebonden subsidie van meer dan een half miljoen euro in 

combinatie met een goedkope locatie aan de rand van de gemeente Groningen, de beoogde 

locatie in Harkstede. 

4.       De omwonenden en betrokken zijn amper geinformeerd laat staan betrokken bij de 

beoogde plannen. 

In de stukken die ik over dit onderwerp in het dagblad van het Noorden lees gaat het vaak over 

meningen en gevoelens, maar deze feitelijke analyse ben ik nog niet tegengekomen. Ik kan mij ook 

niet voorstellen dat de gemeente Groningen hier trots op zou zijn als dit in de krant zou belanden. 

Daarom wil ik deze email afsluiten met het volgende: Het vinden van een geschikte locatie voor de 

Skaeve huser is belangrijk, zowel voor de doelgroep als de omwonenden. Dit moet de leidraad zijn in 

de uitvoering. Hierin passen grondigheid en openheid. Beide missen nu. Pas dit aan nu het nog 

zonder genante media momenten kan.  

Succes hiermee in 2021! 

Met vriendelijke groet, 

Omwonende.     
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58877.html


Bijlage 6.  

Mail-reactie-op-beeldvormende-
raads-bijeenkomst-op-4-november-
2020 

 



Aan: Raadsleden van de gemeente Groningen 

Van: Silla Schouwstra, Tinka Wiersum, Monica van Heerde, namens de bewoners aan de Hoofdweg, 

Harkstede (GN) 

 

Harkstede, 4 november 2020 

 

Onderwerp:  Aanvullende brief naar aanleiding van de inspraak tijdens de beeldvormende 

bijeenkomst plan Skaeve Huse,  4 november 2020 

  

Geachte raadsleden, 

Allereerst dank voor de gelegenheid om in te spreken. U ontvangt deze brief namens de bewoners 

van de Hoofdweg in Harkstede, gemeente Groningen. Deze brief is een aanvulling op hetgeen wij op 

4 november inspreken tijdens de beeldvormende bijeenkomst rondom het plan voor Skaeve Huse in 

de gemeente Groningen. Vooraf willen wij alvast het signaal afgeven over de lengte van deze brief. 

Bij voorbaat dan ook al dank voor de aandacht voor het lezen ervan. Er is helaas al veel gebeurd, 

waarvan wij het noodzakelijk vinden om te vermelden. 

Graag nemen wij u mee in onze ervaringen rondom de komst over het Skaeve Huse plan in, zodat u 

zich als raadsleden een beeld kunt vormen over hetgeen ons als bewoners sinds begin september 

van dit jaar bezighoudt. 

Wij beperken ons in de inspraak, conform de agenda, tot het benoemen van slechts een aantal 

punten van de processtappen zoals deze tot nu toe zijn uitgevoerd door de gemeente Groningen. 

Daarbij houden wij deze tegen de herziene Leidraad aan. Hierin staan bewoners benoemd als 

betrokken partij, waarmee de gemeente gezamenlijk om tafel zit. Ter discussie staat vooral punt 

twee uit de Leidraad: overleg tussen alle betrokken partijen.  

In onze inspraak en deze brief beperken wij ons voor nu tot twee belangrijke punten, te weten: 

1. Wij voelen ons totaal niet serieus genomen in dit hele proces, op zowel inhoud als 

planning/ timing 

2. Het volledige traject hier naartoe is volledig onprofessioneel uitgevoerd. 

Om deze punten te verduidelijken geven wij u enkele voorbeelden, verkort in de inspraak en 

uitgebreider in deze brief. Er is echter meer wat speelt op de inhoud en het proces, maar wij 

beperken ons nu tot de hoofdlijnen  Hieronder vindt u op basis van ‘vetgedrukte’ koppen 

voorbeelden die aansluiten bij bovengenoemde twee punten.    

Procesgang Locatiekeuze; een mooi voorbeeld waarin wij niet serieus worden genomen (gezien de 

timing en de inhoud): 

In de raadsbrief van 2017 bent u geïnformeerd over het voornemen van het College van B & W om 

tot een locatie te komen aan de hand van een locatie-onderzoek. Ook aan ons is verteld dat eind 

2017 in een locatie-onderzoek verschillende locaties met elkaar zijn vergeleken. Na het ontvangen 

van de eerste stukken, begin september dit jaar, hebben wij al verzocht om inzage in dit locatie-

onderzoek. Wij zien de afweging tot deze locatie en de gehanteerde criteria als voorwaarde om te 

participeren in een omgevingsonderzoek, en dit hebben wij ook aangegeven. Zeker omdat 



normaliter de gehanteerde criteria input moeten zijn voor zo’n omgevingsonderzoek. Na bijna twee 

maanden hebben wij dan eindelijk, 3 november (!),  de beschikking gekregen over een document 

(geen verslag of rapport) waaruit het voornemen tot deze locatie blijkt. Wat blijkt? Tot onze grote 

verbazing:  

• Het locatie-onderzoek bestaat uit niet meer dan een tabel die de gemeente zelf heeft 

bepaald op basis van financieel/ sociaal/ economische gronden.  

• Het tijdspad in combinatie met de inhoud kloppen niet. Bijvoorbeeld: het college heeft in 

2017 het besluit genomen om toestemming te geven voor 5 tot 6 bewoners/woonunits. Nu 

wordt in dit (ongedateerde) stuk gesproken over 10 units. Wat is er in de tussentijd 

gebeurd? Waarom is er nu sprake van meer units? 

• Wanneer u kritisch naar dit document kijkt, valt het u wellicht op dat:  

o Het document ongedateerd is en er geen auteur benoemd is.  

o Verder zien wij onze eigen woorden terug in de omschrijvingen in de procesgang 

locatiekeuze op basis van de bijeenkomst begin september.  

• Dit document is opgesteld n.a.v. onze vraag om inzicht te krijgen in het locatie-onderzoek. 

Andere locatie-onderzoeken over Skaeve Huse woonvorm projecten bevatten een uitgebreid 

onderzoek van, schrik niet, maar liefst 273 pagina’s. Dit document is slechts samengesteld 

op basis van een quickscan en n.a.v. vragen van onszelf. Dit is ook telefonisch door de 

projectleider aan ons bevestigd (zie ook hieronder). 

• Quickscan en waardering 

o Ons is aan de telefoon door de projectleider ook verteld en bevestigd dat er geen 

echt locatieonderzoek is gedaan, maar slechts een quickscan op enkele criteria.  

o Aan de criteria zoals die gescoord zijn in de tabel zijn waarderingen gehangen. 

Welke waarden zijn gekoppeld aan een score voor een nul, plus of min? Scores zijn 

niet op objectieve waarden toegekend 

o Er zit een feitelijke onjuistheid in: locatie 2 ligt dichtbij voorzieningen van Lewenborg 

en AH / Lidl Rijksweg. Even dicht, of misschien dichterbij dan de Coop in Harkstede 

zit. 

o Ook wordt in het kopje van de 6 B’s onder het kopje ‘Bruikbaar’ in relatie tot de 

locatie op 143A alleen de nabijheid van de wijk Meerstad (‘Nieuwbouwwijk in 

aanbouw’) genoemd, en wordt er tot onze grote verbazing geen enkele aandacht 

besteed aan:  

▪ De directe buren op nummer 143  

▪ De rest van onze kinderrijke buurt aan de Hoofdweg  

• Drugshandel 

o Onder het kopje ‘Beheersbaar’ staat dat het onbekend is of er in de nabije omgeving 

drugshandel is. Wanneer er een echt locatieonderzoek had plaatsgevonden dan was 

dat dit niet onbekend geweest, maar een voldongen feit. Rondom de Kooilaan en in 

de dorpskern van Harkstede is welzeker een groot probleem rondom drugshandel. 

Dit had eenvoudig uit politierapporten kunnen blijken. Hoezo onbekend? 

• Omwonenden? 

o Ook wordt in het kopje ‘Beheersbaar’ genoemd dat er niet intensief wordt 

samengewoond, wat de beoogde bewoners ten goede komt. En er louter sprake is 

van passanten op een doorgaande weg. Maar waar zijn alle buren gebleven in dit 

verhaal? De buren van 143 met vier kinderen? De buren van 145 met drie kinderen? 

En de dagelijks, meerdere malen per dag, honderden fietsende 

kinderen/forenzen/ouderen?  



En hoe zit het met de toekomstige bewoners? Zij zullen ook over het enige fietspad 

de hoofdweg doorlopen en hier sociale contacten en interactie ondervinden. 

o Is het u opgevallen dat er slechts twee keer over de omwonenden wordt gesproken 

in dit document? 1x dat bij ons onrust ontstaat door onbekendheid en 1x dat 

‘vanzelfsprekend onze belangen worden meegenomen’. Maar toch verder geen 

enkel woord over ons belang! Noch over het feit dat de voortoets van deze locatie 

op grond van de door de gemeente zelf gestelde criteria is afgewezen! 

• Brief aan de Raad met bijlagen 

Naast de Procesgang Locatiekeuze heeft u deze week een brief ontvangen (wederom zonder 

datering, van de projectleider) met daarin een verwijzing naar 4 bijlagen. Helaas hebben wij 

alleen de brief, zonder bijlagen op de avond van 3 november ontvangen. Eén van deze 

bijlagen is nog in concept en is nog niet gedeeld met alle deelnemers en op inhoud 

vastgesteld omdat wij daar nog over in gesprek zijn. Reden is vooral het niet juist weergeven 

van de toen gebruikte bewoordingen, maar het op schrift verfraaien van uitspraken.  

Participeren in het omgevingsonderzoek 

De gemeente verlangt dat wij binnen 5 dagen meedelen of wij participeren in het 

omgevingsonderzoek, nadat wij acht weken op dit locatie-onderzoek hebben gewacht. Terwijl wij 

met de hele buurt moeten afstemmen, allemaal buiten werktijd en in de avonduren.  

Bovendien geeft dit een hoop vragen aan onze kant: 

• Waarom zijn wij niet gehoord m.b.t. onze wens tot het wachten met het 

omgevingsonderzoek? Als wij als partij aan tafel zitten, waarom worden onze wensen dan zo 

genegeerd? 

• Bovendien zien wij in Skaeve Huse projecten dat gekozen wordt voor locaties zoals een 

industrieterrein, nabij een rangeerterrein, ver bij huizen vandaan, niet eens met huizen in de 

buurt. Kiest de gemeente Groningen dan werkelijk alleen vanuit financiële gronden voor een 

locatie midden in een lint bebouwde kinderrijke buurt? 

• Kijkend naar diverse manieren om locatie-onderzoeken uit te voeren m.b.t. het starten van 

een Skaeve Huse project zien wij landelijk grote verschillen tussen gemeenten. In ieder geval 

blijkt dat de meeste gemeenten een uitgebreid vergelijkend onderzoek tussen verschillende 

locaties, waarin veiligheidsaspecten, visie van de politie, inbreng van omwonenden allemaal 

een rol spelen. Hoe kan het dat de gemeente Groningen kiest voor het scannen op 5 

financieel-economische termen, en een vinkje daarachter volstaat? Waarom zo’n magere 

scan voor zo’n beladen woonvorm? 

Niet met ons, maar tegenover ons 

Vanaf dag één hebben wij niét het gevoel gehad dat de gemeente mét ons om tafel zat voor overleg. 

Wij hebben uitsluitend het gevoel gehad, dat de gemeente Groningen tegenover ons aan tafel zat 

om te zenden.  En dat zij de ernst en druk, die dit soort informatie bij omwonenden veroorzaakt, niet 

op waarde schat.  Wij hebben het gevoel tegenover een trage kolos te staan, die keer op keer zijn 

huiswerk niet doet, maar van ons verwacht wél in sneltreinvaart toezeggingen te kunnen doen, 

besluiten te nemen of te verschijnen. Hieronder volgen daarvan een aantal voorbeelden, wederom 

naast inhoudelijke punten, die ons niet echt professioneel ogen. 

Verouderde gegevens en te weinig mensen uitgenodigd 

De initiële brief waarmee wij leerden over het project viel slechts bij negen huishoudens op de mat! 

Daarbij werd er deels verouderde informatie gebruikt, waardoor één van onze buren een brief 

kreeg, die geadresseerd was aan haar overleden echtgenoot. Een simpele check bij het BAG had 



deze misser kunnen voorkomen. Daarbij werden wij geacht om binnen twee werkdagen tijd vrij te 

maken voor een afspraak overdag, terwijl wij bijna allemaal overdag gewoon aan het werk zijn. 

Bovendien was het logisch geweest veel meer huishoudens te informeren. Wie zich immers werkelijk 

verdiept in de locatie, ziet dat het hier om een kinderrijke woonbuurt in lintvorm gaat. Wij zelf en 

onze kinderen én de toekomstige bewoners (langs alle huizen en voorbijgangers van de hoofdweg) 

passeren en interacteren elkaar allemaal, iedere dag, en dus ook het perceel van 143A! 

• Waarom is er niet gebruik gemaakt van recente gegevens? 

‘Zet het maar even in jullie appgroep’ 

Toen wij als buurt aangaven liever met meer mensen te komen, en ook op één avond, werd 

aangegeven dat dit niet kon. Ook ontvingen we om half twaalf ‘s avonds nog uitnodigingen voor 

individuele gesprekken voor de dag erna! In dezelfde mail stond ook, dat als het tijdstip niet schikte, 

we dan ‘wel in onze buurtappgroep even konden ruilen’.  Wanneer je nog niet weet waarover je 

eigenlijk wordt benaderd, en je ontvangt zulke verzoeken, op zulke tijdstippen, kunt u zich wel 

voorstellen dat dit een enorme piek aan stress geeft, en daarmee meteen een weerslag heeft op een 

heleboel gezinnen. 

• Hoe kan het dat de gemeente of zulke voor bewoners belangrijke zaken zulke korte termijnen 

hanteert en inadequate en onprofessionele verzoeken verzorgd? 

Toen wij uiteindelijk dan toch in drie avonden tegenover André Plijter, Claudia Versloot van de 

gemeente Groningen en Ingrid Boumans van WerkPro zaten, bleek op de laatste avond dat de 

gemeente niet van plan was notulen te maken of met ons te delen. Op ons verzoek zijn deze er toch 

gekomen en gedeeld.  

• Waarom moesten wij degenen zijn die voor vastlegging en borging zorgden van het 

besprokene? 

Belangrijke grote ondernemers niet uitgenodigd 

Behalve naar bewoners, volgde er ook communicatie naar de diverse belangengroepen. Deze is 

echter verzonden op basis van wederom verouderde informatie, die al sinds 2017 op de plank lag, 

en is daarom ook niet bij alle belangengroepen aangekomen. En ook de Raad van de gemeente 

Midden-Groningen zelf werd tot hun grote verbazing pas geïnformeerd toen het persbericht al 

verzonden was, in tegenstelling tot de gemaakte afspraak in maart 2020.  

Ook zijn de twee zeer nabij gesitueerde ondernemingen niet uitgenodigd: te weten de kinderopvang 

SKSG en de beheerders van het Grunopark. Oftewel een plek waar kinderen worden opgevangen, en 

waar alcohol wordt verkocht! Allebei zeer relevant gezien de doelgroep! Pas vorige week ontvingen 

deze twee ondernemers voor het eerst een brief. 

• Waarom zijn de grote ondernemers uit de eigen gemeente Groningen niet in een eerder 

stadium geïnformeerd? 

Bijeenkomst plots geschrapt 

Nadat de drie bijeenkomsten met bewoners achter de rug was, werd plotseling besloten de reeds in 

de notulen aangekondigde openbare bijeenkomst voor een grotere groep belangstellenden af te 

blazen. Reden hiervoor werd aangegeven, dat mensen met interesse eigenlijk ook wel op de website 

konden kijken. Dit was nog voor de aangescherpte coronamaatregelen, die ook andere 

inloopbijeenkomsten zoals die van de Hyperloop niet hebben gehinderd. Er is een grote groep van 

achterliggende dorpen en inwoners, waarvoor dit plan grote impact heeft op de veiligheid van hun 

kinderen, maar zij worden niet actief geïnformeerd!   



• Waarom is er geen grotere bewonersbijeenkomst gehouden? 

Negatieve Framing 

Bij onze vraag om stukken, ontvingen wij elke keer na een week of langer wachten enkele stukken. In 

één van de stukken zagen wij tot onze verbazing genoteerd staan dat wij als bewoners ‘in de 

slachtofferrol’ kruipen! Dit, omdat wij hadden aangegeven in de bijeenkomst dat Harkstede, 

gemeente Groningen, al te maken heeft met meerdere ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen. Denk 

aan voorgenomen opwekken van zon- en windenergie, de hyperloop en de bouw van Meerstad. 

Deze negatieve framing van ons al bewoners in een dergelijk prematuur stadium van een initiatief, 

achten wij zeer kwalijk.  

Twee maanden wachten op de tijdslijn 

Daarnaast vragen wij ook reeds sinds 6 september om de mijlpalen in de processen en op welke 

manier, wanneer en door wie er met ons wordt gecommuniceerd. Pas wanneer er een bijeenkomst 

met u, raadsleden van de gemeente, wordt voorbereid, blijkt de tijdlijn met ons te kunnen worden 

gedeeld. Deze is inmiddels, blijkt uit de Raadsbrief van deze week, al weer te zijn aangepast zonder 

ons daarvan op de hoogte te bremgen. Een simpele e-mail met het streven de tijdslijn rond 

november te communiceren had al een stuk ongemak over dit wachten weggehaald. Echter vanaf 

begin september kregen wij géén reactie op deze vraag. 

• Waarom moeten wij twee maanden wachten op een tijdlijn? In hoeverre worden wij serieus 

genomen als partij, als wij pas informatie ontvangen, wanneer dat een verplichting is naar u 

als raadsleden?  

‘Die 100 meter is wel even een dingetje’ 

 Toen wij tijdens de eerste bewonersbijeenkomst vroegen waarom voor deze locatie was besloten, 

terwijl deze overduidelijk niet aan de voorwaarden voldoet, zoals deze in de collegebrief van 2017 

zijn geformuleerd, doelend op het feit dat er een huis pal naast ligt, en ook een tweede huis binnen 

100 meter van het perceel staat, werd ons letterlijk het volgende gezegd: ‘Ja. Dat is nog even een 

dingetje’. Niet alleen een onbeleefd antwoord, ook nog ontwijkend. Want in de stukken uit 2018 

zien we dat de gemeente voornemens is de Skaeve Huse wat uit de perceelsgrens te plaatsen. De 

100 meter grens wordt dan overigens alsnog niet gehaald. 

• Waarom krijgen wij geen rechtstreeks antwoord op deze vraag, als wij als bewoners 

daadwerkelijk als partij aan tafel zitten? 

Geen rechtstreekse antwoorden 

 Hoe serieus neemt de gemeente haar taak om hierbij met de bewoners als serieuze gesprekspartner 

om tafel te zitten? Elementen die voor ons zo van belang zijn, en waar wij meer over te weten 

proberen te komen worden gewoon weggewuifd. Hoe kan het dat de gemeente doorzet op een 

locatie die in de uitgebreide voortoets voor vergunningverlening is afgewezen op meerdere punten? 

Overal in de Skaeve Huse protocollen valt te lezen dat deze doelgroep niet gebaat is bij een tijdelijke 

woonvoorziening. Toch wordt nu doorgezet op een locatie die slechts voor 10 jaar beschikbaar is. 

Waarom? Deze vragen hebben wij allemaal rechtstreeks gesteld aan de gemeente, maar hierop 

hebben we nog steeds geen antwoord mogen ontvangen.  

• Waarom wordt doorgezet op een locatie die is afgewezen in de voortoets?  

• Waarom wordt de 100 meter genegeerd? 

• Waarom wordt bewezen onderzoek en ervaringen vanuit Skaeve Huse projecten elders hier 

genegeerd? 



‘Ah joh, dat is een gelopen race!’ 

 Tijdens de bijeenkomst begin september is gezegd dat er nog geen besluit is genomen. Dat onze 

zorgen en ook onze veiligheid van belang zijn. Maar Groningen is een klein wereldje. Wanneer de 

gemeente communiceert dat er nog geen beslissing is genomen over deze locatie, voelt het dan ook 

niet heel prettig, wanneer je als bewoners zelf ook korte lijntjes hebt in de gemeente en het je, - 

zonder er enige moeite voor te hoeven doen -, ter ore komt dat door de betreffende ambtenaren 

over het voornemen tot deze locatie gesproken wordt als een ‘gelopen race’ aan het Zuiderdiep.  

Notulen 

Tot slot gaan de notulen van een gesprek met de wethouder (dd 29 september) enige tijd terug nu al 

even op en neer. Wij hadden aangegeven mee te willen denken over het onderzoeksbureau. Maar 

deze vraag wordt nu ‘niet herkend’. Ook werden onze zorgen over de onafhankelijkheid van een 

dergelijk bureau, wanneer deze een grote opdracht van de gemeente ontvangt, weggelachen.  De 

gemeente is nu echter, ons verzoek negerend te wachten tot wij het locatie-onderzoek konden 

inzien, toch alvast in zee gegaan met het bureau dat ook het onderzoek heeft verricht naar de 

verslaafdenopvang in de Barkmolenstraat. 

• Is de tijdsplanning naar u als raadsleden meer van belang dan een goede omgang met 

bewoners? Waarom kon er niet even worden gewacht?  

Het bestaan van de Herziene Leidraad huisvesting kwetsbare groepen 

Doordat wij zelf contact hebben opgenomen met enkele raadsleden, is ons het bestaan van de 

Leidraad ter ore gekomen. Een stuk waaraan geen juridische status hangt, maar waarvan wij hebben 

gehoord dat u als raadsleden belang hecht aan de naleving ervan. Pas vorige week, in de uitnodiging 

naar dit inspreekmoment, zijn wij door uw ambtenaren formeel op de hoogte gebracht over het 

bestaan van dit stuk en daarmee dus ook pas formeel geïnformeerd over de stappen die moeten 

worden gelopen in dit proces.  

• Waarom zijn wij pas zo laat geïnformeerd over het bestaan van de Herziene Leidraad en het 

belang van dit stuk inzake het te lopen proces rondom het voornemen van Skaeve Huse aan 

de Hoofdweg 143A? 

Aankondiging Gezinsbode 

Dan is het ook nog zo, dat de aankondiging van deze beeldvormende bijeenkomst niet in de 

Gezinsbode heeft gestaan. Wederom wordt belangstellenden op deze manier de kans onthouden 

zich, met u, een beeld te vormen over de voorgenomen plannen van de gemeente voor de Skaeve 

Huse en de stand van zaken rondom het gelopen proces. 

 

Tot slot 

Tot zover slechts een deel van de processtappen conform de Leidraad richting omwonenden. Na 

twee maanden vol spanning, vol ontweken antwoorden, absente uitnodigingen, late mailtjes, 

negatieve framing, eindeloos wachten op informatie, het niet herkennen van afspraken en het slim 

plooien van woorden in de notulen, zijn wij het zat!  

Terugkomend op onze twee belangrijkste punten:  

1. Wij voelen ons niet serieus genomen (inhoudelijk en in planning/ timing).  

2. Wij vinden de gang zaken volstrekt onprofessioneel en ontoereikend  



Op basis van het geschetste beeld in deze brief vertrouwen wij toch echt op een andere manier en 

professionele aanpak voor dit (en andere) project. Om hiermee te starten zou het al aan te raden 

zijn een stap terug te doen. Wij zouden graag zien dat de gemeente Groningen een écht locatie-

onderzoek uitvoert. Hierbij wordt dan niet alleen op vijf financieel-economische bullits gescand, 

maar waar een uitgebreide set aan gestaafde criteria gehanteerd, voor locaties in de gehéle 

gemeente Groningen anno 2020 – die er net zoals de populatie van onze kinderrijke woonbuurt – 

heel anders uitziet dan in 2017! 

Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw reactie en nemen daarom binnenkort contact met u op. In 

tussentijd kunt u ons voor vragen of een nadere toelichting bereiken op een van de onderstaande 

adressen. Vanuit de buurt zullen Silla Schouwstra en Tinka Wiersum aanspreekpunt zijn.  

• Silla Schouwstra, Hoofdweg 145, 9614 AD Harkstede 

(GN),  silla_schouwstra@hotmail.com 06-15649475  

• Tinka Wiersum, Hoofdweg 137A, 9614 AD Harkstede (GN), 

 tinkawiersum@gmail.com  06-10935294  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de bewoners aan de Hoofdweg, Harkstede (GN) 

 

Silla Schouwstra, Tinka Wiersum, Monica van Heerde 

 

 

mailto:silla_schouwstra@hotmail.com
mailto:tinkawiersum@gmail.com


Bijlage 7.  

Mailwisseling ambtenaar-
omwonende 

 



 
 

8 nov. 2020 

23:09  

 
 

 
aan gemeente Groningen (projectteam) 

cc; wethouder en raadsleden 

 
 

Beste XX en XX, 

 

Na een aantal communicatie- en contactmomenten de afgelopen weken spreken wij onze zorgen uit 

over het gelopen proces tot nu toe conform de Herziene Leidraad, waarin wordt gesteld dat 

omwonenden als partij worden benoemd. 

Deze zorgen hebben wij ook gedetailleerd verwoord in de brief aan de Raad van de gemeente 

Groningen van 4 november en kunnen jullie hier ook teruglezen. Hieronder gaan wij verder 

met nieuwe voorbeelden op basis van deze twee hoofdpunten: 

1. Wij voelen ons niet serieus genomen in dit hele proces, op zowel inhoud als planning/ timing 

2. Het volledige traject hier naar toe vinden wij niet professioneel uitgevoerd 

 

Jullie stellen dat in de raadsvergadering op de start van het proces na – waarvoor jullie excuses 

hebben aangeboden – verder tijdig en correct met ons te hebben gecommuniceerd. Toch moeten 

wij, tot onze spijt, de volgende zaken concluderen: 

 

Slachtofferrol 

In de beeldvormende bijeenkomst op 4 november stelt het projectteamlid zich niet te herkennen in 

de negatieve framing van bewoners door gebruik van de omschrijving ‘slachtofferrol’, zoals door ons 

omschreven in onze brief van 4 november. Echter op pagina 2 in de bijgevoegde 

Intentieovereenkomst nieuwe woonvorm Harkstede Communicatieplan br is deze uitspraak te 

vinden. 

 >> Hoe verklaren jullie dit verschil tussen dit statement gedurende de raadsbijeenkomst en de op 

schrift gestelde uitspraak in het communicatieplan? 

>> Aansluitende vraag: het communicatieplan bevat slechts een tijdsspanne van twee weken. Hoe 

kan dit? En hoe ziet de rest er van het plan uit (zie ook onze opmerking verder op in deze mail, 

rondom het onverwachte persbericht, als voorbeeld)? 

 

Niet herkennen van statements omwonenden 

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst op 4 november stelt het projectteamlid zich niet te 

herkennen in de pressie die wij ervaren rondom ons besluit wel of niet te participeren in een 

omgevingsonderzoek. Jullie verklaren juist in de bijeenkomst dat, in afwachting van ons antwoord, 

het omgevingsonderzoek ‘on hold is gezet’. 

  



Echter in deze bijgevoegde e-mail, door jullie verstuurd op 27 oktober, wordt gesteld dat op 3 of 4 

november het locatie-onderzoek zullen ontvangen, en uiterlijk 11 november moeten aangeven of 

wij participeren in het omgevingsonderzoek. 

>> Hoe verklaren jullie het verschil tussen deze e-mail van 27 oktober en de uitspraak tijdens de 

beeldvormende bijeenkomst? 

Als omwonenden hebben wij, op basis van de nieuwe informatie zoals die tot ons is gekomen op 3 en 

4 november meer tijd nodig om antwoord te geven of wij willen participeren in het 

omgevingsonderzoek. 

 >> Kunnen wij er, conform jullie uitspraken tijdens de raadsbijeenkomst op vertrouwen dat het 

onderzoek on hold staat tot wij ons antwoord hebben geformuleerd? 

>> Of stellen jullie toch, conform jullie e-mail van 27 oktober dat wij dit uiterlijk 11 november moeten 

laten weten? 

 >>  Of hebben jullie een ander voorstel? 

 

Persbericht als verrassing voor omwonenden 

In de tijdslijn die jullie aan ons hebben aangeboden 27 oktober (en in de brief aan omwonenden) 

ontbreekt het persbericht van 4 november.  Hierdoor werden wij op het laatste moment verrast met 

nieuwe communicatie vanuit de gemeente als zender. Daarnaast zagen wij dat de planning al niet 

meer overeenkwam naar wat aan ons is gecommuniceerd en wat in uw brief aan de Raad is 

gecommuniceerd (d.d. 3 november). 

>> Waarom is niet met ons gecommuniceerd dat er een persbericht zou worden verzonden? 

>> Waarom is de aangepaste tijdslijn niet met ons gedeeld? 

 

Lang wachten op gesprek met wethouder 

In het persuurtje op 4 november stelt Wethouder Roeland van der Schaaf dat hij juist in een vroeg 

stadium met ons in gesprek is gegaan,  waarbij Dhr. Van der Schaaf aan het gesprek refereert dat wij 

op 29 september in het Grunopark hielden (niet in Engelbert, zoals de wethouder stelde tijdens de 

Beeldvormende Bijeenkomst op 4 november). Echter dit gesprek is door ons zelf aangevraagd op de 

eerste bijeenkomst op 10 september. Pas op 24 september kregen wij hierop een antwoord, na 

herhaaldelijke verzoeken. 

>> Acht de wethouder dit vroegtijdige communicatie? En vindt hij deze tijdspanne getuige van goede 

communicatie met de omwonenden, die, conform de Herziene Leidraad, maar op ons initiatief, als 

partij om de tafel zitten mét de gemeente? 

 

Ongevraagd meesturen concept notulen 

Van de bijeenkomst op 29 september zijn notulen gemaakt, die door ons nog niet zijn goedgekeurd. 

De andere deelnemers aan dit gesprek, zoals de belangenverenigingen, hebben deze nog niet eens in 

concept ontvangen (zie de bijlage van de conceptversie met opmerkingen vanuit omwonenden). 

Toch zijn deze concept-notulen, zonder instemming van ons/ alle deelnemers, gedeeld met de 

raadsleden tijdens een beeldvormende bijeenkomst. Oftewel: de raadsleden vormen zich nu een 

beeld op basis van notulen waarin wij ons als bewoners niet herkennen. Als wij dit hadden geweten, 

dan hadden wij onze reactie op de door jullie opgestelde concept notulen óók met de raadsleden in 



detail kunnen delen, derhalve te laten zien op welke punten wij van mening verschillen, opdat zij zich 

een breder beeld hadden kunnen vormen. 

>> Waarom is niet van tevoren met ons gedeeld dat deze conceptnotulen zouden worden ingebracht 

tijdens de bijeenkomst op 4 november, opdat wij conform die wetenschap anders hadden kunnen 

handelen? 

>> En waarom zijn de notulen nog niet naar alle deelnemers van die bijeenkomst gestuurd 

(belangenverenigingen Meerdorpen, Harkstede en Ondernemersvereniging) 

 

Geen bijlage ontvangen 

Bij de collegebrief aan de raadsleden op 3 november van het projectteam zaten vier bijlagen. Deze 

collegebrief is ook op 3 november gedeeld met de omwonenden. Maar zonder de bijlagen, waardoor 

wij o.b.v. onvolledige informatie de bijeenkomst hebben moeten voorbereiden.  

>> Waarom zijn de meegestuurde bijlagen met de collegebrief niet gedeeld met de omwonenden? 

 

Nieuwe doelgroepomschrijving 

In het document ‘Plan van Aanpak (vastgesteld 31 oktober 2017)’die ons door jou,xx als 

projectleider, op 16 september zijn toegestuurd, wordt de volgende omschrijving van de doelgroep 

gehanteerd: 

 

Het Groningse plan gaat uit van de doelgroep zeer kwetsbare inwoners die zorg nodig hebben. Het 

gaat hierbij om mensen met een ingewikkelde problematiek die in beeld zijn bij de zorgaanbieders en 

die niet in een groep te handhaven zijn, omdat ze snel overprikkeld raken: 1.Chronische zorgcliënten 

die niet in een groep passen. Het gaat om cliënten met een indicatie voor zorg, psychische 

stoornissen, verslavingen/of gedragsproblemen. 2.Buitenslapers, zorgwekkende zorgmijders. 

Bijgevoegd ook de cases die bij deze doelgroep horen (uit dat zelfde Plan van Aanpak). Tijdens de 

bijeenkomst op 29 september is deze definitie van de doelgroep opnieuw bevestigd. Tachtig procent 

van de toekomstig bewoners zou hieraan voldoen, aldus Werkpro. In een brief om omwonenden te 

informeren over de gang van zaken van 27 oktober wordt de volgende definitie van de doelgroep 

gegeven: 

 ”Deze woonvorm is bedoeld voor (een deel van de) mensen waar de bestaande vormen van wonen 

(nog) niet bij passen. Het gaat om mensen die vanwege hun psychische en/of verslavingsprobleem nu 

veelal dak- of thuisloos zijn.” 

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst geeft Werkpro de volgende kenmerken aan de definitie van 

de doelgroepen toegevoegd, zonder hier eerder op te wijzen in andere stukken en bijeenkomsten. 

Het gaat om de toevoegingen: 

-          Verstandelijk beperkte 

-          Mensen met een justitieel verleden 

>> Hoe kan het dat tijdens de bijeenkomst waar de raadsleden zich een beeld moet vormen, en in een 

brief die bewoners moet informeren een andere definitie van de doelgroep wordt gegeven dan zoals 

we die vinden ‘Plan van Aanpak (vastgesteld 31 oktober 2017)en zoals deze bevestigd is tijdens de 

bijeenkomst op 29 september? 



 

Procesgang locatiekeuze 

In de brief van College en B&W van 2017 rondom de besluitvorming voor het Skaevehuse plan wordt 

gesteld dat er eind 2017 een locatie-onderzoek onder meerdere locaties plaatsvindt. Ons is begin 

september bevestigd dat dit locatieonderzoek onder meerdere locaties heeft plaatsgevonden. Zoals 

jullie weten hebben wij hier om gevraagd en is onze vraag ook beantwoord met dat er een 

onderzoek over meerdere locaties is uitgevoerd. 

Er is echter alleen een quickscan uitgevoerd op enkele harde criteria, op financieel-economische en 

geografische grondslag. Jullie beschrijven het proces en resultaat van deze vergelijking in het 

document van 3 november. Daaruit mogen wij concluderen dat in dit proces toch wel verslaglegging 

van vergaderingen of bijeenkomsten en communicatie hierover aanwezig zijn bij de gemeente; wie 

zijn hierbij betrokken, hoe is de waardering (van nul, min en plus) ontstaan/ vastgesteld, wanneer 

heeft dit plaatsgevonden, zijn de 6B’s op alle locaties toegepast of alleen op Hoofdweg 143a, etc.? 

>> Hierbij verzoeken wij om de stukken en communicatie (incl. datering en betrokken partijen) die in 

deze procesgang zijn opgesteld en tot deze procesgang hebben geleid. 

Ter vergelijking sturen wij jullie een vergelijkend locatie-onderzoeken toe van andere Skaeve Huse 

projecten uit het land.  Waarbij alle beoogde locaties uitgebreid gewogen en onderzocht worden. 

>> Waarom kiest de gemeente Groningen voor zo’n korte quickscan t.o.v. de gedegen onderzoeken 

met een bredere set criteria voor meerdere locaties, zoals deze in andere gemeenten worden 

uitgevoerd voor Skaeve Huse projecten? 

Door de wijze waarop de quickscan is uitgevoerd, wordt feitelijk voorgesorteerd op één locatie. In 

jullie ogen volstaat vervolgens het uitvoeren van een omgevingsonderzoek op die ene locatie. Zo 

staat het ook in het persbericht: in februari of maart beslist de gemeente n.a.v. onafhankelijk 

onderzoek vervolgens of het Skaeve Huse project er komt. Dit schept een onrealistisch beeld in onze 

ogen: deze locatie of geen Skaeve Huse in de gemeente Groningen? En dat voor zo’n dringend 

gewenste woonvorm voor deze doelgroep? 

>> Waarom stelt de gemeente Groningen niet in haar persbericht dat bij het ongeschikt zijn van de 

locatie aan Hoofdweg 143A op zoek zal worden gegaan naar een andere locatie? 

Kijkend naar andere locatie-onderzoeken elders in het land valt op dat er veel ervaring is opgedaan in 

Nederland met het voortraject rondom het starten van de beladen woonvorm van Skaeve Huse. 

Hieruit zijn succesfactoren geformuleerd zoals het bieden van een langdurige woonvorm voor 

minimaal 15-20 jaar, op ruime afstand van buurten en woonwijken, prikkelarm met weinig interactie 

tussen bewoners en omwonenden. Bovendien wordt in het vastgestelde Plan van Aanpak (oktober 

2017) onder hoofdstuk 4 gesteld dat er een permanente locatie aangewezen wordt. Tijdelijke 

locaties geven om de paar jaar onrust; voor zowel de Skaeve Huse-bewoners als de omwonenden. 

Waarom wordt hier niets mee gedaan, zeker gezien de tijdelijkheid van de beoogde locatie? 

 

Graag een stap terug 

Op basis van deze kennis, en de wijze waarop het proces tot nu toe is verlopen willen wij daarom 

voorstellen dat de gemeente een stap terug doet: Wij zouden graag zien dat de gemeente Groningen 

een écht locatie-onderzoek uitvoert en nog niet het omgevingsonderzoek voor één locatie. Hierbij 

wordt dan niet alleen op vijf financieel-economische bullits gescand, maar wordt een uitgebreide set 



aan gestaafde criteria gehanteerd, voor locaties in de gehele gemeente Groningen anno 2020 – die 

er net zoals de populatie van onze kinderrijke woonbuurt – heel anders uitziet dan in 2017! 

 

Tot slot; overige vragen 

Helaas zijn de eerder behandelde punten uit onze brief van 4 november niet aan bod gekomen 

gedurende de beeldvormende bijeenkomst. Wij zouden hierop graag nog wel van jullie antwoord 

hebben: 

·         Waarom is er geen grotere bewonersbijeenkomst gehouden? 

·         Waarom wordt doorgezet op een locatie die is afgewezen in de voortoets? 

·         Waarom wordt het criterium van 100 meter afstand, zoals door de gemeente zelf opgesteld, 

genegeerd? 

·         Waarom worden opgedane ervaringen rondom het locatie-onderzoek vanuit Skaeve Huse 

projecten elders hier genegeerd? 

·         het college heeft in 2017 het besluit genomen om toestemming te geven voor 5 tot 6 

bewoners/woonunits. Nu wordt in dit (ongedateerde) stuk gesproken over 10 units. Wat is er in de 

tussentijd gebeurd? Waarom is er nu sprake van meer units? 

Uiteraard zijn wij benieuwd naar jullie reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de omwonende Hoofdweg 143A 

Silla Schouwstra 

Tinka Wiersum  

 

 

Bijlagen:  
·         Mail 27 oktober 
·         04. Intentieovereenkomst nieuwe woonvorm Harkstede Communicatieplan br 
·         Inhoudelijke reactie in document Concept Verslaglegging 29 september. 
·         Plan van Aanpak (vastgesteld oktober 2017). Hierin staan tevens de cases en doelgroepen 
(pagina 10 t/m 13) 
  

  

  

 



Bijlage 8.  

Mailwisseling over stap terug 
versus stap vooruit 

 



---------- Forwarded message --------- 
Van: <ambtenaar> 
Date: do 12 nov. 2020 om 14:39 
Subject: FW: Reactie n.a.v. beeldvormende bijeenkomst en openstaande vragen 
To: Silla Schouwstra <silla_schouwstra@hotmail.com>, T Wiersum <tinkawiersum@gmail.com> 
Cc: <ambtenaar><ambtenaar> 
 

Goedemiddag  Silla en Tinka, 

  

Dank voor jullie uitgebreide bericht waarin jullie de zorgen van de omwonenden uitspreken en 
vastleggen. Onder dit bericht reageer ik per onderwerp op jullie vragen en opmerkingen. 

  

Uit jullie reactie proef ik twijfel en zorg of wij jullie belang goed (genoeg) in beeld hebben. Graag wil 
ik uitspreken dat wij als projectgroep jullie belang uiterst serieus nemen en steeds proberen open en 
transparant richting jullie te communiceren. Niemand van de projectgroep bagatelliseert jullie 
positie. 

  

Jullie vragen om een stap terug. Wij hebben als projectgroep de opdracht om een stap vooruit te 
doen. Namelijk om de verdere besluitvorming over de nieuwe woonvorm op de locatie aan de 
Hoofdweg 143a voor te bereiden. Dat doen we onder meer via het omgevingsonderzoek. In dat 
onderzoek komen die vragen aan bod waar nu zoveel om te doen is: veiligheid, leefbaarheid, ligging 
ten opzichte van de weg + het fietspad enz.   

  

In de afronding van de beeldvormende raadsvergadering heeft wethouder Van der Schaaf 
aangegeven hoeveel belang hij hecht aan de uitkomsten van het omgevingsonderzoek. Als daar uit 
komt dat de woonvorm daar niet past, dan wordt het plan niet doorgezet. Ik hoop dat ook jullie in 
die uitspraak kunnen horen dat het belang van jullie als omwonenden wel degelijk (zwaar) 
meegewogen wordt in het te nemen besluit over het vervolg. 

  

Fijn dat jullie maandagavond tijd hebben om elkaar te spreken.  

  

Tot dan. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

mailto:silla_schouwstra@hotmail.com
mailto:tinkawiersum@gmail.com
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