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Geacht college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, 

Nobel van onze gemeente, dat we ook mee doen vluchtelingen op te vangen. 

Beh. Ambt.: 

Streef da l : 

Afschr.: 

B.V.O.: 

Inderdaad het zou tijdelijk moeten zijn, en als die rotoorlog eens stopt zou het mooi zijn als deze mensen 
weer naar huis kunnen! 

Laat u niet afleiden door evangelisten zoals de heer Jan Wolsheimer van CAMA Parousia die ze allemaal wel thuis 
wil hebben. 
Maar ik persoonlijk geloof niet, dat je Arabieren, van huis uit echte Moslims kunt omtoveren tot Nederlands model 
burgers. 
In het verleden konden we 40 Marokkaanse lastposten niet eens de baas! 

U wilt nu wel goedkope huurhuizen gaan bouwen, kon dat tien jaar geleden niet?! 

Nee, want toen moest iedereen winst maken (Maken we nu ook winst op de opvang?)en ook de gemeente heeft daar 
met grondverkoop aan mee gedaan! 
Heel veel mensen, onder andere onze kinderen (tweeverdieners anders kon het helemaal niet) moesten toen veel te 
dure koophuizen kopen.!! 

Onderstaand wil ik u nog een discussiestuk meegeven. Wat ik naar de politiek en kranten heb gestuurd. 

Het Midden Oosten staat in brand en de Wereld bijna!! 
Ik begrijp niet, dat Arabische mensen hier gehuisvest moeten worden. 
De oorlog moet stoppen, zodat ze allemaal weer naar hun eigen geboortestreek kunnen.! 

De regering is/was voor militair ingrijpen in de regio het Midden-Oosten. Nieuwe "KRUISVAARDERS"?! 
Maar laat de Arabieren het maar zelf opknappen daar.!! 

Geld en wapens genoeg!!. Wij Westerlingen hoeven toch niet voor Mohammed en Allah te sterven!! 

Ik heb ook nog een voorstel dat misschien direct uitgevoerd kan worden: 
Al die laffe (intellectuele?) Syrische mannen/kerels die alleen zijn gekomen ( hoe gek ben je als vrouw en kinderen elk 
moment 
vermoord kunnen worden of hebben ze geen vrouw of valt het wel mee, zolang je maar Moslim bent maar ben je dan 
wel de goede M.?) 
en nu in onze kazernes zitten, 
waarvan niet bekend is hoe ze aan het geld gekomen zijn en wat voor streken ze hebben uitgehaald en niet 
gefouilleerd/gescreend. 
Leid ze op als militair, zet ze daar weer aan wal en laat ze Syrië bevrijden. (Die helden). Het Westen zal het toch 
nooit meer goed doen! 

EUROPA ?! Moet het oplossen? Nee: MIDDEN OOSTEN ! Zou het moeten zijn!! 
Kunnen Arabieren dit niet onder elkaar oplossen?! Ze zijn het zelf niet eens welke Moslim-stroming de juiste is! 
Bidden helpt ook niet!! 
En Mohammed en Allah vinden volgens die vechters (extremisten) alles goed. 

Mijn hartenkreet, die heel de wereld zou moeten overnemen: 

Roep alle wereldleiders op de oorlogen te stoppen.! (VN zegt u?) Dankzij VETO-rechten 
gebeurt er niets. 
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Regel een wereldwijd verbod op het leveren van wapens! (Geld stinkt en een mensenleven 
telt niet!) 
Zij die leveren zijn moordenaars en onbeschoft rijk. Het interesseert ze geen sier wie er 
dood gaat.!!! 
Zet deze mensen vast. Veroordeel ze tot levenslang of de doodstraf.! 

Verbied ook maar een Islam die geen respect heeft voor andersdenkenden.! 
Misschien iets voor de religieuze leiders op deze wereld.! 

Waarom staat dit niet op de voorpagina van alle kranten?!!! 
Volgens mij is dit de enige mogelijkheid die moet werken.!! Voor alle vredelievende mensen op deze wereld. 
Zodat iedereen terug kan en kan blijven wonen in zijn geboorteland en milieu.! 

In de hoop een reactie van u te mogen ontvangen, 
Met vriendelijke groet, 
Ab Koelman. 69 jaar en vader van 3 kinderen en negen kleinkinderen 
Aalberse-lanen 3, Woerden 
akoelmanO.kpnplanet.nl 

2 


