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Aan de inwoners van Lollum en Waaksens 

 

 

 

Datum 16 september 2016 Uw kenmerk - 

Ons kenmerk 201609-01 Uw brief van - 

    

Onderwerp Oproep vrijwilligers voor statushouders in Lollum 

 

Geachte inwoners, 

 
Onlangs zijn door een projectontwikkelaar twee woningen in Lollum, 

Schoolstraat 1 en 3, aangeboden aan de Gemeente Súdwest Fryslân voor het 
huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (de zogenaamde 
statushouders). Wij zijn geïnformeerd dat de huisvesting van statushouders op 

bovenstaande adressen gaat plaatsvinden. Naar alle waarschijnlijkheid gaat 
het om een tweetal gezinnen. Het eerste gezin wordt in oktober verwacht, het 

andere gezin in het voorjaar van 2017.  
 
Voor de begeleiding en inburgering van deze gezinnen is Vluchtelingenwerk op 

zoek naar vrijwilligers. Vluchtelingenwerk heeft ons gevraagd om de oproep en 
de bijbehorende informatie op de achterzijde van deze brief bij u bekend te 

maken.  
 
Achtergrondinformatie 

Door de ontwikkelingen in de wereld is er een toestroom van vluchtelingen 
naar Europa. Nadat vluchtelingen in Nederland een (tijdelijke) 

verblijfsvergunning hebben gekregen is iedere gemeente verplicht om 
statushouders huisvesting te bieden. De gemeente gaat hiervoor in overleg 
met Woningcorporaties, maar huisvest ook in aangeboden (particuliere) 

woningen. Evenals de toewijzing van andere huurders hebben de bestaande 
inwoners van de dorpen en wijken geen inspraak in de toekenning van wie er 

in welke huurwoning komt. Wat betreft de statushouders, dat is een 
verplichting die het Rijk aan de gemeenten oplegt.  
 

Als ‘mienskip’ is het de kunst om hier constructief mee om te gaan, net als de 
komst van ieder andere nieuwe dorpsgenoot. 

 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging voor Dorpsbelang Lollum-Waaksens, 

 
 

 
 
Jan van der Kuur     Kees Koopmans 

Voorzitter      Secretaris 
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