
Geachte commissieleden, 

Ik ben Mirjam Rentema en woon in Overveen 

Om te beginnen: Goed nieuws dat er statushouders komen wonen in Oldenhove. 

Maar zorg er vanaf het begin voor dat de statushouders medeverantwoordelijk 

worden voor de plannen in Oldenhove. Denk niet vóór ze, maar mét ze. Participatie 

heeft veel meer slaagkans als ze zich vanaf het allereerste begin mede-eigenaar 

voelen. 

Wat betekent dat concreet? Schrijf een sociaal plan mét de nieuwe bewoners, want 

ik begreep dat deze nog ontwikkeld moet worden. Verwerk hun ideeën en 

mogelijkheden in dit plan. Dat zorgt voor draagvlak en daarmee neem je hen 

serieus. Hiermee zal tevens de inburgering soepeler verlopen. Want elke nieuwe 

groep inwoners heeft zijn eigen dynamiek en op die manier leer je elkaar kennen. 

Dit vraagt om een extra investering in het begin, maar dat betaalt zich ruimschoots 

terug. Het zal zeker bijdragen aan succesvolle inburgering. Door hen mee te laten 

werken in het hele proces zal hun taalvaardigheid, hun netwerk en zich hier thuis 

voelen veel sneller gaan. En het plezier om hier te mogen wonen. Want meer 

diversiteit in onze Gemeente vraagt aandacht en een investering, maar biedt vooral 

ook kansen. 

Voorbeelden? 

Zorg dat de groenvoorziening rondom Oldenhove niet al georganiseerd is vóórdat 

ze er wonen, maar kijk ook wat hun behoeftes zijn en laat ze meehelpen in de 

uitvoering. Een tuingroep die een moestuin maakt in samenwerking met het Landje 

van de Boer? Of met de Ark? 

Maak een prachtige ontmoetingsruimte beneden, waar bewoners hun talenten 

kunnen laten zien en ontwikkelen. Een mooie lunchroom met patisserie uit alle 

werelddelen? De bediening die Nederlands leert en ouders uit de omringende 

scholen die daar graag een cappuccino drinken met wat lekkers en zo op een 

natuurlijke manier hun medeburgers ontmoeten. En eenzame ouderen uit de 

omgeving die graag daar een taartje eten? 

Of taalmaatjes met ouderen uit de omringende verzorgingstehuizen, waar de 

nieuwkomers mogelijk ook stage lopen om de verzorgende daar te helpen? 

Een naaiatelier in het gebouw waar we onze kleding kunnen laten repareren en 

waar misschien een winkel aan verbonden wordt waar je kleding kan kopen? 

En ééns in de maand een podium waar we verhalen, muziek en poëzie uit 

verschillende delen van de wereld horen? 



Mijn ervaring is dat dit allemaal kan. We kunnen er een bruisende plek van maken 

waar we trots op zullen zijn. Je verbonden voelen met elkaar kan alleen maar door 

de ontmoeting. Een nieuwe maatschappelijk-culturele plek kan Overveen goed 

gebruiken. Zodat Oldenhove niet een gesloten gebouw voor nieuwkomers wordt, 

waar andere Overveners niets te zoeken hebben. 

Beste raadsleden, durf te investeren en zie deze nieuwe bewoners als een kans om 

onze gemeente te verrijken. Zie Oldenhove niet langer als een huisvesting voor 

statushouders, maar een nieuwe hotspot voor ons allemaal. 

Mocht u meer willen weten hoe dit te realiseren, dan denk ik graag met u mee. 

Dankuwel voor uw aandacht. 

 


