Schuinesloot, 8 november 2022

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Mijn naam is Johan Nieuwland, bestuurslid van Streekbelang De Belt-Schuinesloot. Ik sta
hier omdat ik namens Streekbelang De Belt-Schuinesloot en onze inwoners, onze grote zorg
wil uiten n.a.v. het besluit van het college van B en W om 70 Oekraïners in het voormalig
schoolgebouw te huisvesten.
Dat wij hier staan is voor u waarschijnlijk wat nieuws. Immers mensen uit Schuinesloot zijn
gewend om problemen in het dorp zelf op te lossen. “Wij zeggen dan ook weleens
gekscherend: Zet maar een hek om Schuinesloot, wij redden ons wel!”
Wij vinden het vreemd dat het college, bij het nemen van een besluit dat zo’n grote impact
heeft op een gemeenschap als Schuinesloot, volledig voorbij is gegaan aan ons als
streekbelang en u als gemeenteraad. U bent immers onze volksvertegenwoordiging en wij
vertegenwoordigen de inwoners van ons dorp.
B en W heeft ervoor gekozen de inwoners middels een brief te informeren. Op 12 oktober
kreeg elk huishouden in Schuinesloot en De Belte een brief op de deurmat met daarin de
volgende mededeling en ik citeer:
“Wij gaan het voormalig schoolgebouw De Wegwijzer in Schuinesloot geschikt maken
voor en inrichten als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Dit gebouw is
eigendom van de gemeente. Het is snel geschikt te maken voor het opvangen van
ongeveer 70 mensen. En op te delen in meerdere ruimtes. Ook de basisvoorzieningen
zijn aanwezig. Medewerkers van de gemeente passen het gebouw de komende periode
aan het richten het in zodat we hier zo snel mogelijk vluchtelingen uit Oekraïne
kunnen opvangen. De benodigde vergunning hiervoor wordt verleend”.
U zult begrijpen dat dit nieuws als een donderdagslag bij heldere hemel binnenkwam bij de
inwoners van Schuinesloot. Het dorp was dusdanig in rep en roer dat er diezelfde avond
door inwoners een spoed bijeenkomst bij café/restaurant Haverkort aan de Geert
Migchelsweg werd georganiseerd. De zaal was tot de nok toe gevuld. Ook de burgemeester
was uitgenodigd en wilde het besluit graag toelichten. Zoals ook in de brief reeds vermeld
gaf hij aan dat het gebouw in eigendom van de gemeente is en snel geschikt kan worden
gemaakt als opvanglocatie. Op basis van deze criteria was de keuze gevallen op het
voormalig schoolgebouw in Schuinesloot en betrof het een weloverwogen besluit. Op de
vraag of de burgemeester de locatie en situatie ter plekke kende, moest hij ontkennend
antwoorden: Nee, hij kende de situatie niet ter plekke…..
Hij wist niet dat de locatie vast zit aan de woning van één van de direct omwonenden en dat
het t maar enkele meters afligt van de huidige school en grenst aan het schoolplein. Hoe
kun je nu een weloverwogen besluit nemen als je de situatie niet kent?
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Wij missen hierbij een belangenafweging tussen het belang van de gemeente (het
huisvesten van Oekraïners) en het belang voor onze inwoners en de leefbaarheid van ons
dorp.

Streekbelang maakt zich ernstige zorgen wat voor impact dit besluit heeft op de leefbaarheid
in het dorp.
Streekbelang heeft, na de bijeenkomst op 12 oktober een enquête uitgevoerd. 75% van de
inwoners heeft nee geantwoord op de vraag of de oude school als opvang kan dienen voor
70 vluchtelingen. Men maakt zich zorgen om de veiligheid, het ligt te dicht bij de direct
omwonenden, te dicht bij onze schoolgaande kinderen, de locatie is kortom totaal ongeschikt
voor opvang van vluchtelingen

De kans groot is dat er aantal van de Oekraïners die er komen getraumatiseerd zijn. Ze
komen uit een oorlogssituatie en wij weten niet wat dit met hun doet. Wie garandeert ons dat
deze mensen zich niet onvoorspelbaar gaan gedragen. En wie garandeert ons dat dit niet zal
leiden tot escalaties.
Deze mensen zijn extra kwetsbaar. Maar dat zijn onze kinderen ook. Als volwassenen
kunnen we misschien nog omgaan met dergelijke situaties maar dit kun je toch niet
verwachten van onze kinderen? Wij vinden het onverantwoord dat het college er bewust
voor kiest om onze kinderen hiermee te confronteren door een opvang te kiezen grenzend
aan een schoolplein en de achtertuin van gezinnen met jonge kinderen.
Wij vinden het niet verantwoord om zulke mensen te huisvesten naast een schoolplein en in
de achtertuin van onze inwoners. Niet alleen onder schooltijd zijn hier veel kinderen, ook na
schooltijd en in het weekend. En de belofte dat dit wel opgelost wordt als de Oekraïners er
eenmaal zitten stelt ons niet gerust. Weet u hoe lang het duurt voordat de politie uit
Hardenberg in Schuinesloot is? Dan is het leed al geleden. Een aantal inwoners hebben al
aangegeven dat ze hun kinderen van school halen en een aanwonende wil zelf verhuizen
als het zover komt. WIJ KUNNEN TOCH NIET VLUCHTEN VOOR VLUCHTELINGEN. Dat is
de omgekeerde wereld.
En als ouders hun kinderen van school halen dan kan dit er nog wel eens voor zorgen dat de
school geen bestaansrecht meer heeft. Er zitten nu 66 leerlingen op school. De prognose is
60. Bij 55 leerlingen heeft de gemeente het recht op de school te sluiten. Wij doen er alles
aan om de school te behouden in ons dorp. Het kan toch niet zo zijn dat dit nu in gevaar
komt door de opvang van Oekraïners in de oude school.
De burgemeester verwacht (zie brief) dat de opvang voor minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar
wordt gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Mocht de oorlog in Oekraïne
voorbij zijn en de meeste Oekraïners weer terug naar hun eigen land zijn, komt het volgende
probleem om de hoek kijken. Volgens de laatste berichten zal de asielinstroom de komende
jaren fors toenemen en wordt de druk bij gemeenten almaar groter asielzoekers op te
vangen. Hoe gemakkelijk is het dan om een locatie, wat toch al geschikt is gemaakt voor
opvang, te gebruiken voor asielzoekers? U kunt zelf het antwoord geven. Het college heeft
zelf in haar besluit al aangegeven dat de locatie ook geschikt is voor asielzoekers.
En tot slot vragen wij ons af wat wij als dorp de vluchtelingen kunnen bieden. Wat is er te
doen in een dorp als Schuinesloot? Er is hier helemaal niets te doen voor hen. Er is geen
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openbaar vervoer, er is geen supermarkt in de buurt….. Niets van dit alles. Wat doe je deze
mensen aan ze op te vangen in een dorp als Schuinesloot. Wij begrijpen het niet.
Er is inmiddels zoveel weerstand dat we niet verwachten dat ze met open armen en koffie
met appeltaart worden ontvangen.
Is Schuinesloot dan tegen de opvang van Oekraïners??? Nee natuurlijk niet. Maar de locatie
die nu gekozen wordt en de manier waarop er totaal voorbijgegaan wordt aan het
dorpsbelang maakt dat wij tegen zijn.
Wij vragen ons ook af hoe het kan dat het college 30 locaties heeft beoordeeld voor de
opvang van Oekraïners en ze uitgerekend in de oude school in Schuinesloot uitkomen.
Daarnaast wordt er al 3 jaar lang bij de gemeente aangegeven dat er ideeën zijn voor de
invulling van de oude school. Tot nu toe is daar is daar door de gemeente niets meegedaan.
Daarnaast vinden wij het kruimelbeleid. Er worden diverse locaties ingericht voor
vluchtelingen terwijl het naar ons inzicht veel efficiënter kan. Het ING gebouw is binnenkort
ook niet meer beschikbaar en daar moet ook gezocht worden naar een alternatief. Daarnaast
heeft de burgemeester ook al aangegeven dat er nu 75000 Oekraïners op de vlucht zijn en
dat de verwachting is dat dat er 125.000 worden. Dus opschalen is wel de verwachting.
Daarnaast heeft de wethouder gevraagd of wij mee wilden denken over een alternatief.
Hierbij hebben wij een voorstel gedaan om de Oekraïners te huisvesten op de
gemeentegrond naast het AZC in Hardenberg.

Het Streekbelang heeft een aantal gesprekken gehad met een afvaardiging van de
gemeente. Wij staan lijnrecht tegenover elkaar. Op een gegeven moment houden de
gesprekken een keer op. Als Streekbelang voelen we ons op dit moment niet meer serieus
genomen en is ons vertrouwen in de gemeente ernstig geschaad. Wij vragen ons dan ook af
hoe wij in de toekomst onze rol als streekbelang richting de gemeente kunnen uitvoeren.

Dus ik herhaal nogmaals dat wij van mening zijn dat het college het vraagstuk eenzijdig
heeft bekeken en totaal geen rekening heeft gehouden met de belangen van de
dorpsbewoners. En dat wij het belachelijk vinden dat een aantal inwoners nu gaan vluchten
voor de vluchtelingen. Hetzij door te verhuizen hetzij door hun kinderen van school te halen.
Bedankt voor uw aandacht en wij hopen dat we u een goed beeld hebben gegeven van de
problematiek in Schuinesloot.
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