
Weert, 11 april 2020 

 

Geacht College en geachte leden van de Gemeenteraad van Weert, 

 

Middels deze brief wil ik uw aandacht vragen voor een onderwerp waar ik erg mee worstel en niet zo 

goed weet wat ik er concreet mee moet doen.  

Ik vraag me af  hoe ik een politiek gevoelige zaak bespreekbaar kan maken zonder iemands politieke 

overtuiging te kort te doen of de gemeente Weert het gevoel te geven een discussie over te moeten 

doen.  

Ik schrijf deze brief gewoon als mens, werkzaam in Weert, wonend in Nederweert en al jaren 

werkzaam in het onderwijs. Vanuit mijn ‘mensvisie’ en op basis van mijn visie op het onderwijs 

probeer ik zoveel mogelijk de goede dingen te doen voor kinderen in deze moeilijke tijd.  

Dit geldt voor álle kinderen maar zeker ook voor kinderen met speciale zorg en voor extra kwetsbare 

kinderen. Vanuit die hoedanigheid, wend ik me tot u omdat zowel het College van B&W als de 

gemeenteraad van Weert de enigen zijn die mij kunnen helpen bij mijn vragen. 

Laat ik de situatie schetsen. Het is Goede Vrijdag…  

Ik geniet van de namiddag zon in een gemakkelijke tuinstoel van het stralende lenteweer in een tuin 

die ontluikt. Ik bedenk me hoe goed ik het heb en mijn gedachten gaan naar een artikel in De 

Limburger van ruim een maand geleden over ‘het besluit m.b.t. de sluiting van het AZC conform de 

vijf jaar geleden gemaakte afspraak’.  

Vooropgesteld: ik respecteer dit besluit en ik snap het ook. Ik wil deze discussie zeker niet opnieuw 

openen met deze brief. Wél denk ik in diezelfde luie tuinstoel ook aan mijn eigen school op Keent, de 

kinderen en het onderwijs in deze bizarre Corona-tijd. Ik ervaar en hoor iedere dag hoe moeilijk 

ouders en kinderen het vaak hebben in deze periode. Zeker dáár waar kleine behuizing aan de orde 

is, armoede heerst, relatieproblemen aan de orde zijn, opvoedingsproblematieken extra naar voren 

komen, maar ook waar ouders met twee personen thuis of buitenshuis werken, er gewerkt wordt in 

de zorg en alles gemanaged moet worden. Zorgen om gezondheid en welbevinden bij iedereen. 

Kortom spannende en stressvolle tijden voor velen. Ik weet én ervaar de extra ondersteuning van de 

gemeente richting zorg in zijn algemeenheid en kinderopvang, onderwijs en andere cruciale 

beroepen in het bijzonder. Ik waardeer dit ook zeer. Ik denk aan enkele kinderen op mijn school die 

vanuit het AZC  iedere woensdag trouw hun werkpakketje komen halen. Ik denk ook aan de andere 

gezinnen op het AZC, klein behuisd, die doodsbenauwd voor het virus deze tijd proberen door te 

komen; zeker na alle beproevingen die ze al hebben doorstaan.  

 

Ik hoop zo dat de scholen na de meivakantie weer open gaan. Maar wat als dit niet gebeurt of 

gefaseerd gebeurt?  Ik krijg er buikpijn van als ik daar aan denk. Moeten deze kinderen dan hun 

zoveelste trauma verwerken? Zonder het schooljaar goed af te kunnen maken, zonder voor de 

zoveelste keer goed afscheid te kunnen nemen van hun klasgenootjes, hun meester of juf? Het is hun 

structuur, hun houvast in een heftige periode van hun nog jonge leven. Je hoeft geen onderzoeker te 

zijn of geleerde om te weten wat dit met mensen -én zeker met een kind- doet. Ik weet dat de 

gemeente Weert menselijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Ik weet ook dat er nieuwe plannen 

worden besproken voor het Kazerneterrein. Ik wil ook absoluut niet vragen om deze te 

heroverwegen. Wat ik wél zou willen, is dat kinderen op een normale manier in een “normale“ tijd 

afscheid kunnen nemen van hun klasgenootjes, hun school. Ik denk dat een goede afronding naar 



een volgende levensfase van wezenlijk belang is voor de ontwikkeling van ieder kind maar zeker voor 

deze kwetsbare doelgroep. Ik gun deze kinderen een veilige rustperiode en een goede manier van 

afscheid nemen.  

Vandaar dat ik u met klem verzoek om serieus mee te denken ‘of er een mogelijkheid is om 

bijvoorbeeld tot januari 2021 (kerstvakantie ) of februari 2021 (Carnavalsvakantie) een 

overgangsperiode te creëren. Een overgangsperiode, waarbij de ontmanteling die ingezet is, verder 

wordt vorm gegeven, maar waarbij gezinnen en kinderen die er nu zitten, geleidelijker kunnen 

afvloeien.  

De huidige, hectische en traumatische ‘corona’ periode wordt dan op deze wijze vermeden en de 

kinderen kunnen dan hun ‘Weert-periode’ op een  goede manier afsluiten. Een goede afsluiting is 

immers erg belangrijk voor hun persoonsvorming en persoonlijke ontwikkeling. Ik zou dit 

‘Kindwaardig’ en ‘Weertwaardig’ vinden.  

De plannen die nu verder besproken worden of in ontwikkeling zijn, hoeven hierdoor geen 

vertraging op te lopen en kunnen gewoon doorgaan.  

 

En al zittend in mijn tuinstoel, denk ik, dat dit zou recht doen aan iedereen.  

Ik hoop intens dat ‘de vraag om tijd’ die hiermee gemoeid is, onderwerp van gesprek zal zijn in uw 

vergaderingen en dat u daarmee ruimte geeft aan een menswaardig afscheid.   

 

Uiteraard ben ik altijd bereid mijn verzoek persoonlijk toe te lichten. 

 

Ik zie uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Vaes 
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