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Beste inwoners,

De afgelopen twee weken heeft u ongetwijfeld, net als ik, de berichtgeving over Oekraïne gevolgd. Onvoorstelbaar 
dat in deze tijd, in onze nabijheid, een oorlog kan losbarsten. Met het hijsen van de Oekraïense vlag in Tholen hebben 
we onze steun en verbondenheid getoond met het land en de mensen die er wonen. Een mooi gebaar, wat vrij snel 
gevolgd werd door de noodzaak om tot actie over te gaan en ook in daden uit te drukken dat wij er zijn voor de 
Oekraïense gemeenschap.

TROTS OP INWONERS
Er is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen waarbij via de Rijksoverheid ook aan ons het verzoek is gedaan 
om mensen die huis, haard en familie hebben achtergelaten op te vangen. Gemeente Tholen wordt vanuit verschillende 
kanten benaderd door inwoners met de vraag of en hoe zij ondersteuning kunnen bieden bij deze opvang. Mensen 
bieden huisvesting aan voor mogelijke opvang en bieden hand- en spandiensten aan. Ik ben er trots op dat onze 
inwoners zich zo ruimhartig opstellen naar deze mensen, die het op dit moment zo hard nodig hebben.

OPVANG IN DE GEMEENTE
Op meerdere plaatsen in de gemeente vindt al opvang plaats. Zo verblijft sinds eind vorige week een groep vrouwen 
en kinderen in voormalig hotel het Raedthuys in Sint-Maartensdijk. Op het moment van schrijven is een tweede 
groep onderweg naar de Annewas in Sint-Annaland. In dit laatste geval reizen ook kinderen met een beperking mee. 
De opvang op de locaties Raedthuys en Annewas wordt geregeld door particuliere initiatiefnemers, onder leiding 
van de heer Arjan van Dijke en stichting Metadidomi. Gemeente Tholen en Stadlander ondersteunen hierbij, maar 
ook hier ontvangen we ontzettend veel steun van onze inwoners. Wat heeft onze gemeenschap zich de afgelopen 
weken buitengewoon ingezet door goederen in te zamelen, te zorgen voor eten, vrijwilligerswerk te doen op de 
opvanglocaties. Hartelijk dank daarvoor.

SOLIDARITEIT
De gemeente ontvangt veel vragen over de situatie in Oekraine en dat is logisch. Mensen maken zich zorgen en de 
situatie verandert met de dag. Vluchtelingen uit de Oekraïne komen niet in de asielprocedure. Deze mensen mogen 
90 dagen in Nederland verblijven zonder verblijfspas, bijvoorbeeld voor een toeristisch verblijf. Deze periode kan nu, 
door de oorlog, met 90 dagen verlengd worden. Het Rijk stelt alles in het werk om de onduidelijkheden op de lange 
termijn weg te nemen. Maar laten wij ons nu vooral solidair tonen met de bevolking van Oekraïne, hen te benaderen 
met respect en verdraagzaamheid, zoals wij zelf ook ontvangen zouden willen worden. Probeert u ook met elkaar het 
gesprek aan te gaan over hun situatie. Stelt u zich voor dat u, als vrouw met kinderen, binnen 24 uur uw huis, familie 
en alles wat u lief heeft achter moet laten. Zonder echtgenoot moet vertrekken naar… wie weet waar? 

Ik vertrouw erop dat wij als gemeente Tholen deze mensen een stukje rust mogen geven na al hun ervaringen van de 
afgelopen weken. Laten we er samen voor zorgen dat deze mensen een fi jne en veilige tijd in onze gemeente krijgen. 
En nogmaals heel hartelijk dank voor het vele werk dat u al heeft verzet. 

Heeft u nog vragen, kijkt u dan op de gemeentelijke 
website – www.tholen.nl. We proberen onze site 
zo actueel mogelijk te houden, maar u begrijpt dat 
gezien de huidige situatie, de informatie elkaar snel 
op kan volgen.

Marleen Sijbers
Burgemeester


