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Goedemorgen B&W en raadleden van de gemeente Goes.

Ik hoorde op de radio dat u zich zorgen maakt over de gevolgen van het opnemen van asielzoekers in uw gemeente. Niet alleen Goes heeft 
daarmee te maken, maar veel leden van de VNG. Nu staat al vast dat alles draait om het fenomeen ‘geld’ waarvan slecht zeer, zeer weinigen 

onder u iets snappen, behalve dat het er is, of juist niet, en wat je ermee kunt doen als het er is. Ik hoorde overigens ook dat in de provincie 
Zeeland ca 15.000 woningen leegstaan omdat ook Zeeland een krimpgebied is qua bevolking en de opbouw daarvan. 

De burgemeester stelde dat het plaatsen van 60 
asielzoekers in Goes geen probleem zal zijn, maar hij 
niet weet wat de toekomst zal brengen. Daarom 
attendeer ik u en alle leden van de VNG met dit 

bericht om heel gespreid de leegstand in de 
krimpgebieden te benutten om asielzoekers te 
plaatsen waar dat kennelijk geen probleem lijkt te 
zijn. Behalve de financiering natuurlijk vanuit de 
uitkeringssituatie waar de regering u mee zal 
opschepen. Want in het parlement is zoals u weet de 
zwijg- en verzwijgcultuur prominent gedrag met de 
schadeloosstellingen van ca. 7500 euro per maand. 

Iemand in de schuldsanering heeft niet meer dan 222 
per maand netto te besteden. De kloof is wel heel erg 
groot, vindt u niet? 

Ook is van belang dat zoals in het WOB-verzoek aan 
de Tweede Kamervoorzitter A. van Miltenburg gesteld 
dat een gespreide opvang in de krimpregio’s grote 

voordelen biedt voor de lokale economie, het midden- 
en kleinbedrijf, bewinkeling, werkgelegenheid en met 
name het stoppen van de daling van de waarde van 
onroerend goed. Van woningen is dat per definitie het 
geval met uitstraling naar de hypotheken die onder 
water staan, het bankenbelang. Dus wat let u om Den Haag te bewegen ook de Motie-Merkies en die van Anouchka van Miltenburg aan te 
grijpen om uw financiële problemen op te lossen, want daar draait alles om, zoals u weet. 

Mario Draghi drukt per dag 2000 miljoen nieuwe euro’s vanuit de ECB, maar laat niet weten waar al die miljarden naartoe gaan. Stel zelf 
eens wat vragen…..!! Hoor ik wat van u? Ik ben zeer benieuwd wie het aandurft ongewenste vragen te stellen.
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Goedendag beste brave VVD’ers. 

Ik hoor van fractievoorzitter Halbe Zijlstra in het Kamerdebat over asiel dat hij al 

kronkelend van beleid moet veranderen, zonder de partijlijn helemaal los te laten 

en alsnog met een aanpassing van ‘Nood breekt VVDbeleid‘ een draai maakt om 

de PvdA enigszins tegemoet te komen en andere fracties met een milder 

inreisverbod niet al te zeer tegen de haren in te strijken.

Wat schets mijn verbazing dat ik mogelijkerwijs een oplossing heb voor de 

frustraties van de VVD, wetend dat Vluchtelingen naar Vrijheid en Democratie 



heel wat lokale problemen kunnen oplossen in krimpgebieden. Dit, omdat alleen al in de provincie Zeeland 15.000 woningen 

leeg staan, met alle negatieve aspecten van dien voor de werkgelegenheid, de koopkracht voor het Middenen Kleinbedrijf en 

de dalende onroerendgoedprijzen van de hele regio. Kortom, als ik goed nadenk zijn al die vluchtelingen een economische 

motor voor de krimpregio’s waar die mensen goed gespreid onderdak kunnen vinden en de lokale economie een flinke zet in de 

goede richting geven. Daarnaast lijkt het mij dat zij bijna zonder uitzondering lid willen worden van een politieke partij die 

Vluchten naar Vrijheid en Democratie aanbiedt.
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De video met de toelichting over de brief aan Kamervoorzitter A. van Miltenburg

Zie de bijlagen en bezoek de website: www.sdnl.nl/annettevankleef.htm
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