
 

NIEUWSBRIEF 7   

28 SEPTEMBER 2022 

 

FORZA RUCPHEN IS TEGEN DE CRISISOPVANG 

VLUCHTELINGEN 

  

Op 16 september 2022 bereikte onze fractie via de sociale media het bericht 

dat  het college (RVP, VVD, CDA) besloten heeft om per 1 oktober 2022 

crisisopvang vluchtelingen in de sporthal Laco toe te staan.  

Dit besluit heeft regionaal buiten onze inwoners en raadsleden om 

plaatsgevonden. Voor velen kwam dit besluit dan ook uit de lucht vallen en er 

kwamen zeer veel reacties op. Tevens werd ook een petitie gestart die 

inmiddels  honderden keren ondertekend is.   

Het college heeft aangegeven dat omwonenden, bedrijven en verenigingen een 

brief zullen ontvangen. Pas op 27 september is een brief uitgegaan, vlak voor 

de opening crisisopvanglocatie op zaterdag 1 oktober 2022! 
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FORZA RUCPHEN heeft direct kenbaar gemaakt zeer ontstemd te zijn over deze 

verplichte crisisopvang en de communicatie naar onze inwoners en de raad. 

Wij willen een openbaar debat hierover.  

Als de asielindustrie en grenzen open blijven staan zal het immigratieprobleem 

niet worden opgelost, maar worden verplaatst naar landen die de beste 

sociale/financiële opvang bieden. De belastingbetaler zal de kosten op zijn 

bordje krijgen. Onze inwoners hebben het nu in deze tijd zeer zwaar en de 

armoede neemt toe. Torenhoge inflatie en energiekosten en het gebrek aan 

woningen voor eigen inwoners doet het vertrouwen in de politiek afnemen.  

WEBSITE 

Onze website www.forzarucphen.nl wordt regelmatig voorzien van nieuwe 

informatie, blijf ook op de hoogte waar wij mee bezig zijn. Stel uw vragen en/of 

meld problemen, ergernissen in uw omgeving via het contactformulier op onze 

website.  Ook ons partijprogramma 2022-2026 kunt u lezen op onze website. 

Daarnaast zijn wij  ook te volgen op onze facebookpagina FORZARUCPHEN 

 

WIJ HEBBEN U STEUN HARD NODIG….   

Dat kan door lid te worden.                                                                      

Lidmaatschap is € 25,00 per kalenderjaar. Extra doneren is vrij.   

U kunt u bijdrage overmaken op : NL77INGB0675165776 t.n.v. FORZA 

RUCPHEN o.v.v. lidmaatschap of donatie en het kalenderjaar. 

Heeft u vragen of wilt u ons ondersteunen als vrijwilliger? Meld u dan aan via 

info@forzarucphen.nl  

Tot de volgende nieuwsbrief of ontmoeting in een van onze dorpen.  

Vrijheidsgroet,                                                                                                          

FORZA RUCPHEN                                                                                                     

Pavana 8                                                                                                                        

4711 VG Sint Willebrord                                                                                               

06-46623904                                                                                                                

KvK: 83825347         Uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Mail dan naar  
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