Tricht, 4 juni 2020
Geacht College,
Namens Stichting Integreren doe je samen! en Stichting Help Elkaar vragen we uw aandacht voor het
volgende:
Volgens afspraak is het de bedoeling dat wij per 1 juli a.s. het pand aan de Rijnstraat 64 verlaten. We
dachten nieuwe huisvesting gevonden te hebben bij Siloah Gehandicaptenzorg aan de Gerdina’s Hof
17 in Geldermalsen. De voorbereidingen voor de verhuizing waren in gang gezet. Echter, 3 juni werd
duidelijk dat vanwege Coronamaatregelen Siloah de door onze stichtingen te huren ruimtes zelf blijft
gebruiken voor de dagbesteding van cliënten. In ieder geval tot 1 september.
Dit stelt ons voor een acuut huisvestingsprobleem. Wij begrijpen dat de gemeente het pand in de
verkoop doet en dat daarvoor het pand liefst voor bezichtigingen leeg moet zijn. Wij vragen echter
uw begrip voor onze situatie en hopen dat u mee wilt denken en werken aan een (tijdelijke)
oplossing zodat de werkzaamheden van onze stichtingen, juist ook in Coronatijd, wel zoveel mogelijk
doorgang kunnen vinden.
Wij zetten ons uiteraard met man en macht in om snel vervangende huisvesting te krijgen voor onze
activiteiten. We verzoeken u wel dringend om in deze bijzondere omstandigheid ons nog enig respijt
te geven voor het geheel verlaten van de Rijnstraat.
Ons verzoek aan u is of we tijdelijk een klein deel van de hal (circa 20 m2) mogen gebruiken voor
opslag van spullen en of er nog 1 of 2 maal per week uitgifte van voedsel mag plaatsvinden in het
expeditiegedeelte aan de achterzijde van het pand.
U zult begrijpen dat we heel snel moeten handelen. We horen graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Integreren doe je Samen!

Namens Stichting Help Elkaar

Marijke van den Bosch

Francine Leenhouts- van den Bergh

CC. Gemeenteraad West Betuwe
NB: Als Stichtingen zijn we in de Coronatijd anders actief, maar wel zeer actief:
-

1

Er wordt veel acute voedselhulp verleend door Help Elkaar, bijvoorbeeld aan kleine zzp-ers en de
komende maanden is de verwachting dat de nood nog toeneemt.
Integreren doe je samen! heeft met Vluchtelingenwerk de schouders onder de huisvesting van 5
nieuwe statushouders(gezinnen) gezet. Bij gebrek aan andere inzet/hulp1 heeft IDJS! de
sleuteloverdracht van de woningen en diverse contacten over aanpassingen met Kleurrijk Wonen
voor rekening genomen zodat mensen zich ook in deze tijd welkom zouden voelen. De kringloop
winkels zijn/waren dicht en er zijn soms lange levertijden voor apparaten. Het was dus echt
belangrijk dat boedelhulp kon worden verleend. We bezoeken hen wekelijks omdat het ook voor
hen een bijzondere en lastige tijd is.

In uw informatienota Plan van aanpak invulling achterstand huisvestingstaakstelling statushouders
informeerde u de raad op 26 mei dat rekening moet worden gehouden met het feit dat Vluchtelingenwerk haar
inzet bij vestigingsprocedures tijdelijk opgeschort heeft. Dit hebben partijen informeel in overleg opgelost.

