
 

Goedenavond, ik ben Renée de Ruyter, hierbij mijn verhaal voor de raad.  

Ik ben een groot deel van mijn jeugd weliswaar in een ander werelddeel opgevoed door 

statushouders (lees: politieke vluchtelingen) en ik heb veel aan hun te danken.  

Ik wil graag het volgende aan u kwijt.... 

 

Ten eerste, vind ik het plan om in het oude Oldenhove 180 statushouders op 90 kleine kamertjes te 

stoppen, verbijsterend. Doorstroomlocatie..., klinkt als een mensenfabriek. Ene kant erin, andere 

kant eruit. Dit zouden wij voor onszelf niet willen. Mensonterend. De raad, de hoeder van mijn stem, 

gaat die hieraan meewerken? Vind u dit een goed plan? Hoe lang weet u al van de plannen of bent u 

ook net als ik compleet overvallen? En wát weet u van de plannen? De details qua organisatie en de 

uitvoering? Wat weet u van de afspraken tussen de gemeente en COA? Wat weet u over de 

praktische daadwerkelijke invulling van al dit? Niemand tot nu toe weet de finesses van het geheel, ik 

denk u ook niet. Waarop baseert u straks uw mening?  

 

Bedenk een goed doordacht plan op menselijk formaat en niet eentje in ghetto-vorm. Voor 

statushouders is kleinschalige gemengde opvang met goede betrokkenheid bij de buurt een van de 

voorwaarden voor succes.  

 

Ten tweede, ben ik erg geschrokken van hoe snel en hoe stil deze plannen zijn bedacht en ter 

ondertekening op tafel zijn gelegd. Met een slinkse beweging is het democratisch proces waar 

iedereen normaal op vertrouwt omzeild. Een overvaltactiek. Waarom zo snel, zo vlak voor de 

verkiezingen? Maak er dan een verkiezingsitem van, of durft u dat niet? En zo niet, waarom niet? 

Ook ben ik geschrokken over hoe summier er wordt gecommuniceerd met de bewoners, bijna 

niemand heeft uitnodigingen gekregen. Zorg dat de bewoners in de buurt op tijd en volledig worden 

geïnformeerd en eerlijke inspraak mogelijkheden krijgen.  

 

Op dezelfde manier is Bleekersveld geïntroduceerd. Twee locaties, tot ieders verbazing, nog geen 

250 meter uit elkaar gelegen. Is er onderzoek gedaan naar de impact van 260 statushouders op de 

wijk of doet men maar wat? Wie draagt straks de eindverantwoordelijkheid van dit hele project? 

Ik vraag de raad níet in te stemmen met deze plannen en ik vraag het college de plannen te wijzigen 

richting een meer menselijke maat voor de statushouders én de wijk en dit te doen in afstemming 

met de omwonenden en hiervoor de tijd te nemen om zo tot een weloverwogen plan te komen.   

Dank u wel 


