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Samenvatting gesprek met de adviseur kabinet  

gemeente Rucphen  en de Afdelingsmanager Ruimte  

en Openbare Werken. 
 

Plaats meeting     : Gemeentehuis Rucphen 

Tijdstip meeting  : 10.00 

Aanwezig namens de Stichting Dorpsraad Schijf: 
 
Anton Lamé                             Voorzitter 
Sjef van Merrienboer             Bestuurslid 
Petra van den Hoek                                         Afwezig i.v.m. interne zieken binnen familie   
  
 
                           

 

 

 

Aanvang van de meeting is om 10.00 uur precies. 

In eerste instantie is er gesproken over de voortgang van de aanvraag omtrent 

het convenant. 

Anton geeft aan dat het laatste fysieke gesprek met de adviseur in september 

2021 heeft geleid tot een definitieve versie van het convenant. De adviseur, de 

heer René van den Hoek ( penningmeester st. Dorpsraad Schijf ) en de heer Anton 

Lamé, hebben aantekeningen gemaakt waarna de adviseur e.e.a. op 

gemeentepapier zou zetten en aan de betreffende wethouder(s) zou doen 

toekomen.  

Naar verluid is nadien géén actie ondernomen door de wethouder(s) omreden 

dat er gemeenteraadsverkiezingen eraan zitten te komen. Ook het afscheid van 

de heer Martien de Bruijn heeft alles “on hold ” gehouden. Ook de wens van de 

gemeente om nu te bezien op welke wijze er “communicatieclubjes” in ieder 

kerkdorp opgericht dienen te worden, waarbij een andere overeenkomst ten 

grondslag ligt, is onderwerp van discussie. 

Anton reageert zéér geïrriteerd omdat er een kopie convenant is gemaakt van het 

dorp Zegge waarna deze is omgezet naar Schijf. 
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Het is bestuurlijk zeer onwenselijk om bestaande convenanten later om te zetten 

in een andere vorm terwijl in de huidige convenanten alle wettelijke eisen zijn 

verwerkt en duidelijk vastgelegd conform wetgeving. 

Ook heeft Anton zich geërgerd aan het voorzitterschap van wethouder Martien 

de Bruijn welke de ontwikkelingsgroepen regelmatig voorzat als voorzitter tot 

kort voor de Corona pandemie. Alle zaken welke besproken zijn, werden later niet 

of nauwelijks gecommuniceerd met de bevolking van Schijf. Deze bijeenkomsten 

waren wel goed bedoeld maar mistte in zijn totale lengte het contact met de 

bewoners. 

Anton geeft aan dat bij de huidige stichting Dorpsraad Schijf, veel meer direct 

contact is met de bewoners d.m.v. een website, Facebook en vergaderingen in de 

Hoge Dries om mensen bij te praten over bepaalde ontwikkelingen. 

Ook geeft  Anton aan zich ernstige zorgen te maken over de negatieve 

ontwikkelingen van de middenstand in Schijf. Veel bewoners van Schijf zijn van 

mening dat er voor Schijf weinig of niets gedaan wordt t.o.v. andere kerkdorpen. 

In ieder geval heerst er een negatief gevoel richting de gemeente. 

Anton geeft aan dat er een lopende afspraak is met Laura Matthijssen voor eind 

April 2022. Mogelijk kan zij zich inzetten om een betere “verbinding” tot stand te 

brengen met de gemeente Ruchpen en het kerkdorp Schijf. De correspondentie 

over het convenant loopt al meer dan één jaar. 

 

Opvang oorlogsslachtoffers Oekraïne  

Tijdens onze meeting is er heel nadrukkelijk gesproken over de opvang en 

registratie van oorlogsslachtoffers uit de Oekraïne. 

De  Afdelingsmanager is, namens de gemeente Rucphen, belast met het beleid 

rond de opvang van slachtoffers uit het oorlogsgebied van de Oekraïne. Volgens 

de Afdelingsmanager  is het op dit moment zo dat er in principe  géén opvang 

geregeld mag worden bij particulieren. De reden is het gevaar van privacy van 

beide kanten en vereenzaming van de slachtoffers. 

Op dit moment zijn er binnen de gemeente Rucphen twee particuliere woningen 

beschikbaar voor opvang. Deze woningen moeten echter nog wel opgeknapt 

worden voor bewoning. De vraag van de Afdelingsmanager  is nu of er, ook in 

Schijf, voldoende werklieden te vinden zijn zoals timmermannen, loodgieters enz. 

om deze woningen te optimaliseren. Hiervoor is een budget. 
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Daarnaast is de gemeente Rucphen op zoek naar locaties waar meer gezinnen 

opgevangen kunnen worden en waarbij de verzorging, begeleiding en registraties 

goed geregeld zijn. Volgens de adviseur zullen er zaken geregeld moeten worden 

zoals: 

 

1. Registratie in het gemeente register 

2. Registratie inzake de ziektekosten verzekering bij een zorgverzekeraar 

3. Het openen van een bankrekening alwaar men voor zichzelf boodschappen 

kan doen. 

4. Het inschrijven bij een huisarts 

5. Scholing van de kinderen. 

Enz. enz. 

 

Ook geeft de adviseur aan, dat natuurlijk nooit zeker is op dit moment hoelang 

deze gezinnen bij ons gaan blijven. Over het algemeen kun je stellen dat véél 

gezinnen een behoorlijk opleidingsniveau hebben. Ook zijn veel gezinnen 

afkomstig uit stedelijke gebieden. Het wonen op het platteland en het 

dorpsleven, is derhalve mogelijk vreemd voor deze mensen. 

Anton geeft aan dat er onlangs een oproep is gedaan binnen Schijf om te bezien 

wat de opvangmogelijkheden zijn. Inmiddels is bekend dat de Pastorie, welke op 

dit moment deels ongebruikt leeg staat, een optie is. Ook hebben verschillende 

mensen uit Schijf aangeboden gezinnen op te willen vangen. Dit heeft Anton 

inmiddels kort gesloten dat dit in beginsel niet de bedoeling kan zijn. Beter is het 

bijeenhouden van verschillende groepen van gezinnen uit Oekraïne. 

Ook heeft Anton inmiddels een gesprek gevoerd met de heer Tom Baas, de 

nieuwe beheerder van de camping “De Witte Plas “. Deze geeft aan 

opslagruimte gereserveerd te hebben voor spullen/giften welke voor de op- 

gevangen gezinnen opgeslagen worden.  De heer Tom Baas geeft aan dat er op 

dit moment een screening van bewoners plaats vindt waardoor mogelijk een 

aantal chalets ter beschikking komen. Deze kunnen verplaatst worden naar een 

centraal gelegen gebied binnen de camping om een klein Dorpsgevoel van 

opgevangen vluchtelingen te realiseren. Er zijn ook tolken beschikbaar om voor 

deze mensen, onder begeleiding, wegwijs te maken in de Nederlandse 

samenleving.  
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Anton geeft aan, dat de gemeente Rucphen bijzonder traag is met het zoeken en 

realiseren van opvanglocaties. Andere gemeenten zijn al volop bezig in 

praktische zin en vangen inmiddels vluchtelingen op. 

Anton geeft aan dat het voortraject om vluchtelingen op te vangen, binnen de 

gemeente Rucphen,  managementaal uiterst traag van opzet is. Er zijn veel 

managers betrokken welke hun zienswijze van opvang zorgdragen voor 

vertragingen. De Afdelingsmanager  is het hier niet mee eens en reageert dat er 

eerst goed nagedacht moet worden  alvorens de slachtoffers te ontvangen.  

Anton geeft aan dat meningsverschillen mogen, maar dat de oplossing voor het 

grote aantal slachtoffers veel belangrijker is dan het discussiëren over het hoe 

en wanneer. Wat wel bekend is dat er zéér binnenkort een aanzienlijk aantal 

oorlogsslachtoffers bij de gemeente Rucphen aankomen. Dan moet de opvang in 

alle gelederen klaar staan om actief te ondersteunen. Hiervoor is een kort 

management nodig met aparte bevoegdheden. 

 

Woningbouw Schijf. 

Als laatste onderwerp is gesproken over de woningbouw aan “De Berg” in Schijf. 

Tijdens een telefonisch contact enkele maanden geleden met van Wanrooij 

bouwmaatschappij, heeft Anton aangegeven dat er een lijst beschikbaar is met 

kandidaten welke héél graag weer terug willen keren naar Schijf. Over het 

algemeen zijn dit jonge gezinnen welke noodgedwongen elders zijn gaan wonen 

omdat er in Schijf niets of nauwelijks aan woningbouw gedaan is en er ook 

nauwelijks woningen vrij komen. 

De reactie van de vertegenwoordiger van “van Wanrooij “was dat hij géén 

voorkeurslijst kan en mag accepteren. Een ieder, welke geïnteresseerd is, kan op 

de site van “Van Wanrooij” lezen wat er gebouwd gaat worden waarna men zich 

zelf kan inschrijven als mogelijk kandidaat koper.  Of men nu binnen Schijf woont 

of elders in Nederland, iedereen heeft evenveel kansen om een woning te 

kunnen kopen. 

Wat wel te lezen is op de site, dat er géén starters woningen worden gebouwd 

en de prijzen derhalve ook navenant zullen zijn. Op de site van “van Wanrooij” is 

de impressie te zien en de tijdlijn van ontwikkeling. Wat voor veel bewoners 

positief is het type woning ,de ruimtelijke sfeer en het landelijke karakter. 
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De Afdelingsmanager  heeft nog niet in beeld of er ook huurwoningen gebouwd 

gaan worden. Op het perceel van de Gebroeders Nouws zouden wel een aantal 

huurwoningen gepland staan. Deze bouw wordt op dit moment vertraagd 

waarna deze een aanvang kan nemen nadat de eerste fase van de bouw van 

“Van Wanrooij” is afgerond. Deze wijze van handeling lijkt op vriendjespolitiek 

terwijl de woningnood, ook in Schijf, hoog is. 

 

Tot slot geeft Anton aan zijn medewerking te willen verlenen om, als het binnen 

de gemeente wenselijk is, managementaal te helpen met het organiseren van 

opvang van vluchtelingen en het zorgen voor vele handjes om woningen en 

eventueel chalets op orde te brengen als goede opvanglocatie. 

Ook geeft Anton aan de gebruikelijk spreektijd bij verschillende commissies en 

raadvergaderingen, te willen benutten om uitleg te geven over de 

mogelijkheden en initiatieven, welke momenteel in Schijf spelen. 

Hierover zal binnenkort een afspraak over gemaakt worden met de griffier. 

 

Einde vergadering  ongeveer 11.30 uur. 


