
 
 
 
 

 
Onderwerp: Zorgt uw gemeente voor het kantelpunt? Relocatie #500kinderen vanuit Griekenland! 

 
Geachte raadsleden, leden van het college van burgemeester en wethouders,   

  

Graag stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de 
campagne #500kinderen.nl, voor de relocatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers 
vanuit de Griekse vluchtelingenkampen en opvang van hen in Nederland.    

  

Zorgt uw gemeente voor het kantelpunt?  

De betrokkenheid van Nederlandse gemeenten is groot! Inmiddels 
hebben 174 gemeenten (met gezamenlijk 11,5 miljoen inwoners) en 5 provincies zich 
aangesloten bij de Coalition of the Willing, dus nog maar 4 gemeenten te gaan en dan 
hebben meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten een motie aangenomen om 
zich aan te sluiten bij de Coalition of the Willing.  

Wanneer uw gemeente nog geen motie heeft aangenomen, kunnen uw stem en uw 
motie nu een cruciale rol spelen om de Nederlandse regering in beweging te krijgen! Wie 
wordt de 178e Nederlandse gemeente die zich aansluit en de Coalition of the Willing 
hiermee over de streep van de helft van alle Nederlandse gemeenten trekt? 

  

Petitiehandtekeningen #500kinderen gisteren aangeboden aan Kamerleden 

Gisteren stonden 500 lege stoelen op het Plein in Den Haag, als symbool voor 500 
kinderen die hier, als het aan het kabinet ligt, niet welkom zijn. VluchtelingenWerk 
Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling boden dinsdag de 
petitiehandtekeningen 500kinderen.nl aan om 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit 
de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland. De petitie is door 106.160 
sympathisanten ondertekend en werd overhandigd aan Kamerleden. Kerken in 
Nederland luidden gelijktijdig met het aanbieden van de petitie 500 maal de noodklok. Ook 
werd er een meterslang spandoek getoond met foto’s van alle kinderen die meededen aan 
de #500kinderen actie van Zapplive. 
 
Woordvoerders van het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA, SP en DENK waren 
aanwezig om de handtekeningen in ontvangst te nemen. Jasper van Dijk (SP): 'Ik ga het 
pleidooi opnieuw doen door een motie in te dienen. Ik steun jullie van harte en hoop dat de 
andere partijen hierin meegaan.' Niels van den Berge (GroenLinks) heeft zelf vluchtelingen in 
kampen geholpen. 'Ik merk dat ik er emotioneel van word, van de beelden van kinderen in 
de kampen. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik ervoor zal blijven strijden.' Joël Voordewind 
(ChristenUnie): 'We moeten altijd oog houden voor kwetsbare kinderen.' 
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F500kinderen.nl%2Fpetitie-griekenland&data=02%7C01%7CAnneMarinussen%40vluchteling.nl%7C419ee4d97dc84d9afcab08d864b3621f%7C3d5e34e6066c40948c532185c7bd8d2e%7C0%7C0%7C637370068896067791&sdata=8g6q%2BjRMv0BcVVqR4D6oPq%2Ft5ENK6xxwA7G8%2F2GNUZs%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fviewer%3Fmid%3D1dhT8gqO1FQLJ7UQmKK5tKklaxzGlugz3%26ll%3D52.05536065902688%252C8.761848549999986%26z%3D4&data=02%7C01%7CAnneMarinussen%40vluchteling.nl%7C419ee4d97dc84d9afcab08d864b3621f%7C3d5e34e6066c40948c532185c7bd8d2e%7C0%7C0%7C637370068896077746&sdata=Pg9lbG8LAgm85gExmq4YQ1uumSl3RnH7FS1%2FjT7vJmQ%3D&reserved=0
https://www.ad.nl/den-haag/petitie-met-106-000-handtekeningen-om-kinderen-uit-griekse-kampen-naar-nederland-te-halen~adfff7fe/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F500kinderen.nl%2Fpetitie-griekenland&data=02%7C01%7CAnneMarinussen%40vluchteling.nl%7C419ee4d97dc84d9afcab08d864b3621f%7C3d5e34e6066c40948c532185c7bd8d2e%7C0%7C0%7C637370068896197223&sdata=WFMuZ3%2BgL27NBNyaTruua8sBC%2BXfau9i%2BwkY8s5pb0w%3D&reserved=0
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/500-lege-stoelen-voor-vluchtelingenkinderen
https://www.trouw.nl/binnenland/deze-ochtend-luiden-kerken-500-seconden-hun-klokken-voor-500-vluchtelingenkinderen~b8ba7737/
https://twitter.com/KroNcrv/status/1310898638567153669?s=20


Opvang en veiligheid hard nodig – volg het voorbeeld van gemeente Harlingen! 

Tot nu toe houden de coalitiepartijen vast aan het plan van staatssecretaris Broekers-Knol 
om 48 opvangplekken op het Griekse vasteland op te zetten en ondersteuning te bieden aan 
het Griekse voogdijsysteem. Maar de alleenstaande kinderen hebben een directe oplossing 
nodig voor opvang en veiligheid.  

Naar aanleiding van de allesverwoestende brand in kamp Moria op Lesbos en de ‘Moria-
deal’ van de regering, heeft de gemeente Harlingen besloten om opnieuw een motie aan te 
nemen, om te laten zien dat Nederland veel meer kan en wil doen. Zie de motie in de 
bijlage.  

Het is, juist nu, cruciaal dat ook uw gemeente zich aansluit! Volg het voorbeeld van de 
gemeente Harlingen, want Nederland kan zoveel meer dan de schamele ‘Moria-deal’ uitruil. 

Wij willen het kabinet laten zien dat de helft van alle Nederlandse gemeenten deze groep 
minderjarigen een directe oplossing wil bieden. En daarom zijn jullie stem en jullie steun zo 
belangrijk! Op 500kinderen.nl vindt u een Q&A met de 12 meest gestelde vragen over de 
situatie van de alleenstaande kinderen en het belang van relocatie naar Nederland. 

Zorgt uw gemeente voor het kantelpunt? 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling 
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