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Geachte heer Huizinga ï

Gelieve bij uw besluitvorming inzake het plaatsingsbeleid van vluchtelingen 
met het bovenstaande rekening te houden. Hierbij vragen wij tevens extra 
aandacht voor nadere huisvesting van de nu nog in het hoofdgebouw 
gehuisveste (antikraak) bewoners.

Van nadere ontwikkelingen worden wij gaarne vroegtijdig door de 
buurtregisseur mevrouw Otten en/of de heer Wijnroks op de hoogte 
gehouden, dit is ook tijdens de informatiemiddag voornoemd door de heer 
Wijnroks toegezegd.

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief wil ik graag - mede namens de 
bewoners van Weerdjeshof - op de hoogte worden gehouden van nadere 
ontwikkelingen aangaande eventuele huisvesting van vluchtelingen uit 
Oekranie in het hoofdgebouw Weerdje 1 te Doetinchem.
Tijdens het overleg dat wij als bewoners hebben gevoerd op 28 maart 2022 
met de heer zijnde de eigenaar van Weerdje 1 en 2, en waar 
tevens aanwezig waren de ambtenaren mevrouw T. Otten en de heer E. 
Wijnroks, hebben wij als bewoners o.a. aangegeven dat plaatsing van 
vluchtelingen in het hoofdgebouw op zich geen problemen oplevert alleen bij 
het aantal (max. 300) hebben wij duidelijk vraagtekens gesteld.

Ook de brandveiligheid van de aangrenzende ‘doorgangen’ van de 
aanleunwoningen (met een eigen aanwezige gasinstallatie) baart ons bij 
mogelijke opvang zorgen.
Wij ervaren een disbalans tussen dit aantal van 250 - 300 vluchtelingen en de 
draagkracht van deze kleine gemeenschap bestaande uit 42 sociale 
aanleun/huurwoningen die gedeeltelijk vastzitten aan het hoofdgebouw. 
De zittende bewoners hebben een zorgindicatie en de gemiddelde leeftijd is 
65 en ouder, de oudste bewoner is dik de negentig gepasseerd. Het is niet 
teveel gezegd dat de geestelijke belasting/veerkracht voor de bewoners 
domweg bij dit soort aantallen te groot is, maar dat laat zich verstaan.
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Aan,
het college van Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Doetinchem, ter attentie van 
wethouder E.J. Huizinga d.t.v mevrouw Otten 
(Buurtregisseur)
Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.



1Namens de bewoners van Weerdjeshof,

Gelieve een afschrift van deze brief in de eerst volgende vergadering van de 
gemeenteraad te brengen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn deze brief aan mij te willen bevestigen.


