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MAAK SKAEVE HUSE EEN SUCCESVOL PROJECT

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:

We stellen vast dat:
 De gemeenteraad in haar programmadoelen heeft opgenomen dat iedereen in 

Velsen meedoet. 
 Het project Skaeve Huse niet verloopt zoals gehoopt. Er zijn diverse (ook zeer 

heftige) incidenten geweest, escalaties, overlast en de omwonenden voelen zich niet 
gehoord.

 Ruim twee jaar na de start van dit project alle Skaeve Huse zo zijn toegetakeld dat ze
een opknapbeurt nodig hebben. 

 Er op dit moment ook 2 woningen leegstaan, in afwachting van de uitkomsten van de 
evaluatie die in februari zou zijn afgerond. 

We hebben nagedacht over en houden rekening met het feit dat:
 Skaeve Huse bedoeld zijn voor mensen met een individuele levensvorm die niet bij 

een groep of wijk past. Doel van deze vorm is om de overlast die wij in een woonwijk 
van hen zouden ervaren, beheersbaar en controleerbaar te maken. En om 
dakloosheid onder deze doelgroep te voorkomen middels de inzet van 
woonbegeleiding of behandeling.

 Er om de hoek nu 380 woningen van de Hofgeest worden gebouwd. De Skaeve Huse
staan dan opeens wel midden in de woonwijk.

 Haarlem ook bezig is met Skaeve Huse en wil leren van de in Velsen gemaakte 
fouten. Haarlem wil 6 huisjes aan de Vergierdeweg, bij het crematorium, plaatsen, 
waarbij naar een duurzame oplossing voor probleemhuurders wordt gezocht en niet 
naar een doorstroomlocatie, zoals in Velsen. 

We vinden dat:
 De raad stevig in positie en betrokken moet blijven bij de voortgang en de 

besluitvorming om wel of niet door te gaan met Skaeve Huse op de huidige, toch wel 
ongelukkige, locatie.

We geven het college opdracht om:
1. De evaluatie op korte termijn in een sessie te bespreken met scenario’s om door te 

gaan of te stoppen met het project Skaeve Huse op de huidige locatie. 
2. De samenwerking te zoeken met de omliggende gemeenten en te onderzoeken 

welke mogelijkheden er zijn bij meer slagkracht.

De volgende raadsleden dienen dit voorstel in: 

Naam raadslid Naam partij
Kitty Wolfs Velsen Lokaal
Joanna van der Zanden D66V
Marijke Gemser PvdA
Tommy Panis FvD
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