
Van: van der Vinne  
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 10:29 
Aan: Hekman, Jelle  
Onderwerp: Kinderpardongemeente 

Gideonsbende Maarssen 

Beste burgemeester, geachte leden van de gemeenteraad, 

Mede namens de Gideonsbende roep ik u op om zich achter de oproep voor een 
Kinderpardon te scharen. Maak van onze gemeente een kinderpardongemeente en stuur 
een brief naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid! Ruim 400 kinderen dreigen 
Nederland uitgezet te worden terwijl zij hier geworteld zijn. 

Uw steun is ontzettend belangrijk in de gezamenlijke strijd voor deze 400 kinderen. Het zijn 
onze buren, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen 
bij ons. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog 
niet. Het is niet wenselijk dat kinderen die hier thuis zijn, niet worden uitgezet. Al veel te 
lang zijn deze kinderen speelbal van de politiek en wachten zij op zekerheid en een thuis in 
Nederland.  

Ik vind dat zij een kinderpardon verdienen, omdat deze kinderen hier in Nederland geboren 
zijn of langer dan vijf jaar in Nederland wonen zonder dat zij een officiële verblijfstatus 
hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat deze kinderen die hier al een 
jaar wonen, bij juridische uitzetting permanent psychische schade oplopen. 

De afgelopen maanden hebben al ruim 250.000 mensen via http://www.zezijnalthuis.nl hun 
steun gegeven voor verblijfsrecht voor de 400 overgebleven kinderen die al langer dan vijf 
jaar in Nederland zijn. 

De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om voor deze groep een oplossing te vinden, 
maar in het regeerakkoord is deze oplossing nog steeds niet geboden. Dus kijken we naar 
onze lokale bestuurders, die dagelijks in aanraking komen met deze kinderen. Maak onze 
gemeente een kinderpardongemeente en stuur een brief naar staatssecretaris Harbers van 
Justitie en Veiligheid. Uw stem is belangrijk om het verschil te kunnen maken voor deze 
kinderen, want #zezijnalthuis. 

Ik roep u dan ook op zich ook achter hen te scharen. Steun de kinderen en uw collega 
burgemeesters en gemeenteraden. 

Met vriendelijke groet, 

Jaap van der Vinne, ook mede namens Hans Boerkamp 

Maarssen 
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