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Digitaal
Een ping op mijn telefoon. ’Er is een bericht
voor u van de gemeente. Deze kunt u bekijken
in uw berichtenbox’, luidt de boodschap. Dan
weet ik eigenlijk al genoeg. De gemeente, de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), het hoogheemraadschap, allemaal
instanties die mij via de berichtenbox van de Overheid bestoken met
zaken die één ding gemeen hebben: ze kosten me geld.
De ergste is wel het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau. Gelukkig gebeurt het me niet vaak (waarschijnlijk is de pakkans toch nog niet
zo hoog) maar zo’n snelheidsovertreding van een paar kilometer die me
dan gelijk een vermogen kost, daar kan ik me flink aan ergeren. Rijd je
twaalf kilometer te hard - nota bene op een weg waar je vroeger altijd
honderd mocht rijden - en dan mag je 106 euro aftikken exclusief administratiekosten (9 euro). Ik vind het buiten proporties. Even ter vergelijking: in Duitsland krijg je voor dezelfde overtreding een bekeuring van
40 euro. Betaal je ook niet graa,g maar is toch meer in verhouding.
Maar terug naar de berichtenbox. Je kunt niet zomaar je appje openen
op je telefoon en lezen wat er nu weer voor financieel onheil over je
wordt uitgestort. Nee, dat gaat veilig met je DigiD. Zonder DigiD kom je
tegenwoordig nergens meer. Je kunt je berichten niet lezen, laat staan
dat je iets met de overheid kunt regelen zonder die digitale handtekening. Mijn belastingaangifte? Versturen met DigiD. Medicijnen aanvragen via MijnGezondheid.net? Inloggen met DigiD.
Maar dan vraag ik me af, waarom moet je nog op de fiets springen, je
met een papiertje in de hand melden bij een tafeltje in de basisschool
twee straten verderop en je legitimeren met je acht
jaar oude rijbewijs om te mogen stemmen met een
rood potloodje?

Kaal pand in week omgetoverd tot ’sterrenhotel’

’We willen niet
alleen maar
bed-bad-brood’
Tussen de veertig en vijftig uit Oekraïne gevluchte
moeders met kinderen worden vanaf zaterdagavond
opgevangen in een leegstaand kantoorpand op het
bedrijfsterrein in Naarden. Onder de noemer care4Ukraine toveren de initiatiefnemers van Stichting
Care4Good met behulp van ruim honderd vrijwilligers de kale bedrijfsruimte om in een warm, huiselijk onderkomen.
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Acht kleine starterswoningen
op plek bakkerij Van Kooten
Soest ■ Acht huurwoningen
voor startende jonge Soesters,
dat is het plan voor het terrein
van de vroegere bakkerszaak
van Van Kooten aan de Birkstraat in Soest-Zuid. De gemeente staat er niet onwelwillend tegenover, wat erop neerkomt dat de initiatiefnemer
verder kan met het uitwerken
van het plan.
Het idee is om op het terrein
van de leegstaande bakkerszaak een gebouw neer te zetten
van drie bouwlagen hoog. Op
de begane grond en de eerste
verdieping komen in totaal drie
studio’s volgens het ’shared living concept’, in normaal Nederlands: met een gezamenlijke keuken en wasruimte en een
huur op de sociale huurgrens.

De appartementen worden elk
36 vierkante meter groot. Op de
begane grond komt ook een gezamenlijke fietsenberging, op
de eerste verdieping komen zes
bergingen.
Op de tweede verdieping - de
bovenste dus - komen twee wat
grotere reguliere huurappartementen. Deze woningen krijgen wel de beschikking over
een eigen keuken. Deze appartementen worden 45 en 60
vierkante meter groot.
De twee wat grotere bomen
aan de achterzijde van het perceel kunnen waarschijnlijk blijven staan. De nok van het pand
komt op net geen 11 meter, de
goothoogte wordt 6 meter. Het
plan gaat uit van twee parkeerplaatsen op eigen terrein.

Naarden ■ Een bijenkorf is er
niets bij. Negen uur voordat de
eerste moeders met kinderen worden verwacht, snellen tientallen
vrijwilligers door de gangen van
het kantoorpand op GooimeerNoord in Naarden. In de ene slaapkamer worden de gordijnen voor
de ramen gehangen, in een andere
slaapkamer krijgen knuffels, handdoeken en persoonlijke verzorgingsspullen een plekje en in de
grote gezamenlijke woonkamer en
keuken, worden de keukenkastjes
in elkaar gezet.

Koken
„Is het noodzakelijk dat de afzuiging in de keuken vanavond al
werkt of kan dat ook later”, informeert aannemer Sander bij Claudette Martens en Esther te Pas,

twee van de vijf initiatiefnemers.
„Later is prima”, zegt Martens. „De
eerste week wordt er voor het eten
gezorgd en hoeven de moeders niet
zelf te koken.” „Prima, dan schuif
ik die klus door naar maandag”, en
weg is Sander weer.
Het lijkt een race tegen de klok,
maar Martens en Te Pas blijven
behoorlijk rustig onder alle bedrijvigheid, vragen en gesleep met
spullen. „De bedden, de mobiele
badkamers en het eten staan klaar.
Dat is voor deze moeders met kinderen nu het belangrijkst. Ze zijn
kapot als ze hier vanavond arriveren. Ze willen vooral eten, douchen
en slapen”, zegt Martens. „Het gaat
om vrouwen die geen geld hebben
om verder te reizen en in Polen op
de koude stenen van overvolle
treinstations met hun kinderen
liggen te slapen.”

Huiselijke omgeving
Bart en Floor Serto, twee andere
initiatiefnemers, zagen dat met

eigen ogen toen zij niet lang na het
uitbreken van de oorlog in Oekraine met een grote groep Teslarijders naar de Pools-Oekraïense
grens togen om daar vluchtelingen
op te halen en mee te nemen naar
Nederland. Het inspireerde Martens om vanuit de Stichting care4Good opvangplekken te creëren
waar de vluchtelingen meer krijgen dan alleen ’bed-bad-brood’.
„Wij willen ze een huiselijke omgeving geven. Een plek waar ze zich
thuis voelen en hun eigen huishouden kunnen gaan runnen. We
helpen ze op weg van de Poolse
grens naar hier, maar het doel is
om ze zo snel mogelijk zelfvoorzienend te maken. Van huis naar
thuis.”
Onderdeel van die huiselijkheid
zijn de knuffels op alle kinderbedden. Het kleedje op de grond, de
spelletjeskast in de gezamenlijke
woonkamer en de briefjes naast de
twaalf slaapkamerdeuren: 1x moeder, 1x jongen 11, 1x jongen 5, 1x
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Initiatiefnemers Claudette Martens (rechts), Arthur Muller en Esther te Pas overleggen met aannemer Sander (links).
MARGOT BRAKEL FOTOGRAFIE

Alleen de raambekleding moet nog.

oma. „We weten helaas de namen
niet van de moeders met kinderen,
maar op deze manier is toch duidelijk wie welke kamer krijgt en voelt
iedereen zich hopelijk erg welkom.”

Belangeloos
Sinds vorige week vrijdag duidelijk
werd dat ze de achtervleugel op de
begane grond van het kantoorpand
mochten gebruiken, is het hard
gegaan, vertelt Te Pas die zelf uit
Huizen komt. „We hebben een
enorme groep vrijwilligers weten
te mobiliseren die hier dagelijks
klussen, spullen sorteren en
schoonmaken. Bedrijven die belangeloos meewerken, zoals de aannemer, maar ook lokale restaurants
die maaltijden koken en een lokale
bakker die de eerste periode gratis
brood komt brengen. Iedereen wil
iets betekenen voor deze mensen
en daar zijn wij alleen maar super
blij mee. Bedenk wel, dit was een
kaal kantoorpand met één werkende kraan, twee toiletten, een minikeuken en nauwelijks veiligheidsvoorzieningen. Nu lijkt het wel een
viersterrenhotel horen we van
mensen die hier spullen komen
brengen.”
De opvanglocatie kent zelfs een
kamer vol op maat gesorteerde
kleding en schoenen. „Deze mensen hebben helemaal niets bij zich.
Op deze manier kunnen ze hun
kinderen en zichzelf toch kleden.”
En dat is nog niet alles. Vanuit de
grote vrijwilligersgroep krijgt ieder
gezin ook een buddy toegewezen.
Deze helpt bij het regelen van
praktische zaken zoals onderwijs,
gezondheidszorg en gemeentelijke
regelingen. „Dat doen we tot het
moment dat de gemeente die taak
kan overnemen. Die is daar nu nog
niet klaar voor. We laten deze mensen niet aan hun lot over na de
eerste opvang.”

MARGOT BRAKEL FOTOGRAFIE
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Wij willen de
vluchtelingen
een huiselijke
omgeving geven

Speelgoed, knuffels en extra dekentjes geven de kamers een huiselijk gevoel.

MARGOT BRAKEL FOTOGRAFIE

Stichting care4Good ziet kantoorpanden als oplossing
Stichting care4Good is opgezet
vanuit het bedrijf van Claudette
Martens en Arthur Muller op het
bedrijventerrein in Naarden.
„We hadden al een fonds van
waaruit we goede doelen wilden
gaan steunen en dat is nu in een
stroomversnelling gekomen. Vrijdag is de stichting officieel opgericht en de website is nog in aanbouw, maar dit hebben we al kunnen realiseren. We wisten dat dit

pand al lang leegstond en hebben
direct de eigenaar benaderd.”
Care4Good ziet de opvanglocatie in Naarden als een soort pilot,
want de stichting wil op veel meer
plekken haar diensten als tussenpersoon tussen vastgoedeigenaren en gemeenten aanbieden.
„Veel kantoorpanden staan
leeg. Wij kunnen vanuit de stichting sneller schakelen dan een gemeente en de opvang voorfinan-

cieren. En een vastgoedeigenaar
heeft doorgaans geen aannemer
beschikbaar die een pand even
kan ombouwen tot fijne woonplek. We zijn inmiddels ook in gesprek met vastgoedeigenaren in
Weesp, Amsterdam, Utrecht en
Amersfoort. Het doel is om binnen
drie maanden 600 Oekraïense
vluchtelingen op te vangen.”
De opvanglocaties zijn voor in
ieder geval een jaar bedoeld, met

een optie tot verlenging. Nu gaat
het om Oekraïense vluchtelingen,
maar Martens denkt dat dat in de
toekomst ook prima vluchtelingen uit andere landen kunnen
zijn.
„Veel gemeenten hebben al jaren een tekort aan opvanglocaties. Dit kan een goede oplossing
zijn.”
Joyce Huibers

