
HeerlenMondiaal: opvang 500 vluchtelingkinderen uit Griekenland. Blz. 1. 

 
 

Heerlen, 14 juni 2020 

 

 

Aan de Colleges van Burgemeester & Wethouders en de 

gemeenteraden van de gemeenten Beekdaelen, Heerlen, 

Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld. 

 

 

Betreft: verzoek van HeerlenMondiaal: ‘volg de oproep van 

inmiddels meer dan 130 gemeenten aan de regering om in Nederland 500 kinderen uit 

Griekse vluchtelingenkampen op te nemen’. 

 

 

Geachte colleges van B&W en raadsleden in Parkstad, 

 

op dit moment hebben 137 gemeenten van ons land, waaronder de Parkstad Limburg-

gemeenten Brunssum en Voerendaal, de regering opgeroepen om een aandeel van 2.500 

vluchtelingenkinderen in penibele situaties in Griekse kampen in Nederland op te vangen. 

Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children roepen 

gemeenten op om gezamenlijk 500 kwetsbare vluchtelingen kinderen een veilige plek in 

Nederland te bieden.  

 

HeerlenMondiaal, platform van mondiale groepen in de Parkstad Limburg, verzoekt u,  

gemeenten van Parkstad Limburg, om zich bij dit landelijke appel van gemeenten aan te 

sluiten.  

Daarbij vindt HeerlenMondiaal dat alleen een oproep aan het kabinet om in Nederland 500 

kindvluchtelingen op te nemen, een beetje vrijblijvend is. Wij verzoeken u daarom tevens aan 

te geven dat uw gemeente er mede zorg voor draagt dat enkelen van deze kinderen binnen 

uw gemeente een thuissituatie vinden. 

Om u praktisch van dienst te zijn, hebben wij een voorbeeldmotie bijgevoegd. 

 

Wij nemen aan dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Maar vanzelfsprekend 

bent u van harte welkom als u nog vragen heeft. Een reactie stellen wij op prijs. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens HeerlenMondiaal, 

 

Harrie Winteraeken    Wim van Kempen 

Voorzitter    Secretaris  



HeerlenMondiaal: opvang 500 vluchtelingkinderen uit Griekenland. Blz. 2. 

Adres Harrie Winteraeken: 

Esschenweg 65 

6412 PW Ten Esschen - Heerlen 

Tel.nr.: 045 522 87 20 en 06 523 756 11 

e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com  

 

Adres Wim van Kempen: 

Stutterstraat 9 

6432 AK Hoensbroek 

Tel.nr. 045 572 25 03 

e-mailadres: wimvankempen@kpnplanet.nl  

 

Ps.:  

 de gemeenteraden van Brunssum en Voerendaal hebben een vergelijkbare motie op 

respectievelijk 26 en 27 mei jl. aangenomen.  

 Voor een actuele stand in ‘gemeenteland’ over het algemeen zie: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dhT8gqO1FQLJ7UQmKK5tKklaxzGlugz3

&ll=50.980391873172515%2C6.042732339062447&z=9  

 Er loopt tevens een publieksactie / petitie: https://500kinderen.nl/petitie-

griekenland?ref=dfc die inmiddels door meer dan 38.000 mensen is ondertekend (stand 

12-6-2020). 

 Voor meer informatie over HeerlenMondiaal verwijzen wij u naar de website 

https://www.heerlenmondiaal.nl/  

 Wij hebben deze brief ter kennis gebracht van de regionale media. 
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Voorbeeldmotie: 

 

Haal ze hierheen. 

 

De Gemeenteraad van de Gemeente …….  

 

in vergadering bijeen op *- *-2020  

 

constaterende dat:  

 er zich op dit moment een grote humanitaire crisis afspeelt op de Griekse eilanden Lesbos en 

Samos bij de Grieks-Turkse grens;  

 alleenstaande vluchtelingenkinderen in die situaties extra kwetsbaar zijn;  

 Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children gemeenten 

oproepen om gezamenlijk 500 kwetsbare vluchtelingen kinderen een veilige plek in Nederland te 

bieden;  

 de dreiging van een uitbreken van het coronavirus deze zaak te meer urgent maakt;  

 de Griekse minister van Burgerbescherming in oktober al een oproep heeft gedaan om 2500 

kinderen op te vangen in andere Europese landen; 

 de Nederlandse rijksoverheid nog geen gehoor gegeven heeft aan deze oproep; 

 

overwegende dat:  

 gemeenten die zich uitspreken voor het opvangen van deze kinderen het kabinet kunnen 

bewegen om op het Griekse verzoek in te gaan; 

 inmiddels 137 gemeenten in Nederland (stand 12-6-20) het kabinet hebben opgeroepen om 500 

van deze kinderen in Nederland op te vangen;  

 een groot aantal van deze gemeenten de bereidheid heeft getoond om een deel van deze 

vluchtelingenkinderen zelf op te vangen; 

 elf Europese landen, waaronder Duitsland en Luxemburg en ook Bulgarije al hebben toegezegd 

kinderen op te willen nemen; 

 onze gemeente een gastvrije gemeente ("Welkomgemeente") is die in deze noodtoestand 

stelling dient in te nemen en haar verantwoordelijkheid dient te nemen wanneer de rechten van 

deze kinderen in het geding komen; 

 

roept het College op om:  

 dit standpunt van de gemeenteraad ter kennis te brengen van de landelijke overheid en deze te 

verzoeken 500 alleenstaande minder jarige asielzoekers over te nemen uit de Griekse 

overbevolkte kampen en deze opvang te bieden; 

 bereidheid te tonen om in het werk te stellen dat enkelen van deze kinderen binnen onze 

gemeente een thuissituatie kunnen vinden; 

 met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten contact op te nemen om te bezien of hierin een 

gemeenschappelijke actie kan worden opgezet; 

 de gemeenteraad binnen vier weken te berichten hoe de gemeente hierin is gevorderd; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 


