
Doorwerth,1 december 2021

Goedenavond, dames en heren,

Ik ben Rinskje Dijkstra en woon in Doorwerth.
En ben hier om uw aandacht te vragen voor een groot menselijk en 
maatschappelijk probleem, namelijk het tijdelijk huisvesten van 
vluchtelingen.

Iedereen weet dat momenteel honderden, veelal afghaanse mensen in 
tenten en/of hallen ondergebracht zijn.
Waar ze moeten verblijven in een soort pashokjes, zonder deur en zonder 
plafond. 24 uur herrie, gehuil van kinderen, geen enkele privacy. Het is 
gekmakend.

Daarom doe ik als inwoonster van deze gemeente een dringend beroep op 
het bestuur van de gemeente Renkum tijdelijke huisvesting te regelen 
voor vluchtelingen.

Hier in Doorwerth staat een gebouw leeg dat mijns inziens prachtig 
geschikt zou zijn om een heel aantal mensen tijdelijk te huisvesten. En 
onder veel betere omstandigheden.
Namelijk Dunoveste. Op de hoek v.d. Molenallee en Houtsniplaan.
Hier zouden zeker zo'n 80 tot honderd gezinnen een menswaardig 
onderkomen kunnen vinden.

Ik weet natuurlijk dat er plannen zijn om het gebouw af te breken en dat er 
iets nieuws gebouwd gaat worden.
Maar vóór het zover is, zal dat zeker nog minstens een jaar duren.
En praktische problemen, die er natuurlijk zullen zijn, zijn allemaal op te 
lossen.
Toevallig kwam er deze middag een mail van JansendeJong, 
projektontwikkeling, over de voortgang van herbouw van Dunoveste. 
Hierin stond dat het zeker nog tot 2023 zou duren om dit te realiseren.
Ik heb meteen telefonisch kontakt opgenomen en sprak met de heer 
Lohuis de projektleider. Hij beaamde dat het gebouw zeker nog een jaar 
leeg zou staan.
En wanneer de gemeente zou komen met de vraag voor tijdelijke 
huisvesting voor vluchtelingen dit bespreekbaar zou zijn. 

Al sinds 11 oktober heb ik dit verzoek meermalen naar burgemeester en 
wethouders gestuurd. Zonder hierop een antwoord te krijgen .Een 
telefoontje met de mededeling “we zijn er mee bezig” vind ik na bijna 2 
maanden geen antwoord.
Het is nu 1 december.

Onze medemensen hebben recht op een menswaardig onderkomen, juist 
in onze gemeente. Wij herdenken toch nog steeds de Airborne na ruim 70 



jaar, toen onze burgers in soortgelijke omstandigheden verkeerden en wel 
hulp elders kregen.
Gemeente Renkum kom in actie, waar een wil is is een weg.

Graag hoor ik van u wat voor stappen u gaat maken om deze oproep te 
realiseren.


