
Verslag informatiebijeenkomst vrijdagavond 9 oktober 2015 in de Wielewaal 

Verslag geschreven door: Leonie de Vos (inwoner van Scheerwolde) 

Aanwezigen: 

Burgemeester Marja van der Tas 

Wethouder Jacques Wagterveld 

Henk Roordink (eigenaar Adaliahoeve) 

Coa 

Jade zorggroep (geeft begeleiding aan de jongeren) 

Wijkagente Hilda van der Walle 

Raadsleden 

Ongeveer 100 inwoners/omwoners 

 

Burgmeester van der Tas opende de avond. Ze was blij dat er zoveel inwoners  waren gekomen om 

deze informatiebijeenkomst bij te wonen.  Ook voor de gemeente Steenwijkerland is dit nieuw. De 

Adaliahoeve is de eerste locatie in Steenwijkerland die vluchtelingen heeft opgenomen. 

Eigenaar Henk Roordink kreeg een paar weken geleden een telefoontje van het COA met de vraag of 

ze bereidt waren om vluchtelingen op te nemen. Henk heeft daar met zijn familie goed over 

nagedacht en besloot in te gaan op het verzoek. 

Marja van der Tas vertelde dat de gemeente pas dinsdag 6 oktober de knoop definitief heeft 

doorgehakt om vluchtelingen op te nemen. Ze is direct dezelfde dag naar de Adaliahoeve gereden 

om goede afspraken te maken met Henk Roordink. 

Woensdagmiddag arriveerden de 35 minderjarige vluchtelingen. 

De inwoners werden woensdagavond middels een informatiebrief op de hoogte gebracht. 

 

Na een introductie van de Jade zorggroep konden mensen vragen stellen. 

 

De groep van 35 minderjarige vluchtelingen bestaat op dit moment alleen uit jongens. De 

samenstelling kan veranderen. Vanaf maandag 12 oktober gaan ze voor het eerst naar school in 

Smilde. Sommige zijn nog nooit naar school geweest. De jongens zijn nu 3 weken in Nederland en 

hebben intussen al op 3 verschillende plaatsen gezeten. De Adaliahoeve heeft een ontheffing 

gekregen om een half jaar vluchtelingen op te nemen. 

 

Vragen/ opmerkingen uit de zaal: 

 

Veel inwoners waren boos omdat ze de informatiebrief niet hadden gehad. Te veel 

inwoners/omwoners hadden de brief niet ontvangen. 

Reactie Marja van der Tas: we hebben ruim 400 brieven laten drukken en het verspreiden hebben we 

over gelaten aan Henk Roordink. 

Reactie Henk Roordink: we hebben met 3 personen de brieven rond gebracht en ik weet niet wat de 

anderen hebben gedaan maar ik heb niet bewust mensen overgeslagen. 

 

Tijdens de herfstvakantie organiseert het JACS activiteiten misschien is het leuk dat we de 

vluchtelingen er ook bij betrekken. 

 



Wat is de samenstelling van de groep? 

Reactie Jade: op dit moment zijn het 35 jongens. 

 

Ik maak me zorgen om de veiligheid van mijn dochter. Ze moet iedere dag 10 km naar school fietsen, 

ze mag van mij niet meer alleen fietsen. 

 

Waarom slenteren de jongens alleen langs de Blokzijlseweg?Lijkt me niet de bedoeling. 

Reactie Jade groep: ze zijn niet in gevangenschap en mogen staan waar ze willen. Op dit moment zijn 

er nog geen fietsen en de jongens wilden graag naar de supermarkt. 

Moet je ze dan niet begeleiden? 

Reactie Jade groep: ook wij zijn hier nog niet zo bekend in de omgeving en waren druk met het 

regelen van andere dingen. 

 

Hoe moet ik met ze omgaan? 

Reactie Jade: praat gewoon met ze en vraag bijvoorbeeld hoe het met ze gaat. 

 

Wat zijn de huisregels? 

Elke dag moeten ze om 22.00 uur op hun kamer zijn en dan wordt geteld of ze allemaal binnen zijn. 

Verder moeten ze zich aan de regels van Nederland houden. 

 

Hoeveel begeleiding is er? 

Reactie Jade: overdag zijn er 3 begeleiders, ’s avonds zijn er ook 3 begeleiders en ’s nachts is er één 

nachtwaker en de overige 2 begeleiders slapen er. 

 

Hoeveel capaciteit heeft de Adaliahoeve? 

Reactie Henk: op dit moment zitten we vol. De 35 bedden zijn bezet. 

 

Het Plaatselijk Belang was ook niet op de hoogte maar een suggestie is om de informatie zoveel 

mogelijk via het Plaatselijk Belang te laten verlopen. De info zal op de website gezet worden. 

 

Om 21.45 uur sloot burgemeester van der Tas de avond af. 


