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Adrie Lute, vrijwilliger op het schip 

De bevolking van Velsen Noord heeft zich uitgesproken. Het is jammer dat 

70% niet gereageerd heeft, maar 30% heeft wel zijn mening gegeven. Die 

70% had de kans om het verschil te maken maar heeft het niet gedaan. 

Het is helaas een bekend verschijnsel in de politiek. 

Zo werkt het. 30% heeft gestemd, en een meerderheid heeft gezegd: het 

schip moet weg. Simpel. 

Toch wil ik nog één poging wagen om de uitslag te nuanceren. Er zitten op 

dit moment veel inwoners van Velsen Noord in de Raadzaal, maar ook 

bewoners van het schip. Ik wil het de Velsen Noorders nog één keer 

vragen. U bent terecht boos op de overheid. Maar de bewoners van de 

Silja kunnen daar niets aan doen. Zij moeten ook maar afwachten hoe de 

overheid ze behandelt. Ik kan me niet voorstellen dat u boos bent op de 

overheid, maar de bewoners van de Silja daarvoor op wilt laten draaien. U 

vertelt zelf, in het onderzoek, en nu ook weer in krantenartikelen, dat u 

echt niets tegen deze mensen hebt. 

Is er geen mogelijkheid om boos te zijn, de overheid te dwingen zich aan 

zijn beloften te houden, zonder deze mensen daar de dupe van te laten 

zijn? 

Ze hebben echt niet zelf voor deze situatie gekozen. Ze zijn gevlucht voor 

geweld in hun eigen land, waar niemand ze tegen beschermt. En onze 

eigen overheid schuift ze heen en weer en houdt zich vaak niet aan 

afspraken en wettelijk beleid. 

Er wonen mensen op het schip die nog steeds geen status hebben. Niet 

omdat hun situatie ingewikkeld zou zijn, maar omdat de IND geen tijd 

voor ze heeft. Al zou u maar uitspreken dat die mensen hun zaak in uw 

gemeente mogen afwachten. Bijvoorbeeld door de Silja nog enig uitstel te 

geven. Of door haast te maken met een veilige boot in een van de havens. 

Dank u wel. 

 


