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Aan de bewoners van dit adres  

Datum Onderwerp 
15 oktober 2015 Maatregelen na bekladding woning 

Beste heer, mevrouw, 

 

In de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 oktober is de woning aan de Waldeck Pyrmontlaan 15 

beklad met aanstootgevende leuzen. Het gaat om een woning waar op korte termijn statushouders 

intrekken. Ik ben geschokt door deze bekladding en vind het weerzinwekkend dat dit in onze 

gemeente, in ons dorp, gebeurt.  

 

Plaatsing camera’s 

Vanuit het oogpunt van de openbare orde en veiligheid heb ik de politie toestemming gegeven voor 

het tijdelijk plaatsen van twee camera’s. Eén aan de voorkant van de betreffende woning, en één 

aan de achterkant. Deze camera’s blijven in ieder geval tot en met maandag 19 oktober staan. 

Deze camera’s zijn op een zorgvuldige manier geplaatst, met inachtneming van de privacy van u 

als buurtbewoner. De camera’s zijn alleen gericht op nummer 15. 

 

Statushouders 

Met nadruk wil ik zeggen dat in de betreffende woning nieuwe inwoners komen wonen. Dit zijn 

mensen met een verblijfsvergunning die al geruime tijd in een asielzoekerscentrum zitten. Het gaat 

hier dus niet over de huisvesting van asielzoekers en het heeft dus niets te maken met de 

vluchtelingen die op dit moment ons land binnenkomen. Het aanbieden van een woning aan 

statushouders is een opdracht die wij als gemeente al jaren hebben.  

 

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Bel dan met C. (Colette) Hendriks op (026) 33 

48 111 of mail naar c.hendriks@renkum.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 
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