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Emmen  donderdagmorgen 23 april 2020
Geachte redactie, nieuwsdienst De Telegraaf,
Vandaag stuitte ik op een artikel over asielzoekers die zich zouden misdragen en onze normen en 
waarden hebben overschreden , waardoor  1000 gevallen bij onze Justitie in beeld zijn gekomen 
.
Ik stuur u wederom een opinie document  dat zeker gedragen gaat worden door heel veel 
burgers uit ons mooie tolerante Nederland.
Er zijn oplossingen en kansen voor veel mensen , ook zij die uit wanhoop of nood op de vlucht 
geslagen zijn, maar er zijn ook voor vele van deze mensen die zich niet gedragen willen of 
kunnen hier in dit land geen plaats meer als zij wet en regelgeving  overtreden.
Een strenger en harde aanpak is noodzakelijk en wenselijk denken velen met mij.
Lees de bijlage.
Met een vriendelijke groet,
Jan Wolters
  


Mensen in nood moeten wij altijd blijven steunen.

Opinie document  over Justitionele en strengere veiligheidsmaatregelingen is niet aan te ontkomen.

Met één oog waargenomen.

Reactie van een blinde schrijver Jan Wolters/Emmen 

Wat u zegt!  Bron: De Telegraaf donderdag 23 april 2020

Emmen donderdag 23 april 2020



Vandaag ontving ik via mijn netwerk een bericht uit de Telegraaf  en hoorde “Hollandse Hoogte Robin/Utrecht  door mijn spraak computer uitspreken. 

Maar wie het ook geschreven heeft doet niet ter zake, het is een verhaal dat precies de vinger op de gevoelige plaats legt vanwege toename ernstige criminaliteit onder asielzoekers.

En dan met name ook nog onder asielzoekers grotendeels uit wat wij noemen en aangetoond kan worden  ‘veilige landen’.



Uit een voorlopig concept rapport in handen van De Telegraaf  blijkt dat er een forse toename is in criminaliteit onder asielzoekers uit die veilige landen al zullen veel van die zaken nog wel bij justitie behandeld moeten worden , omdat ook onder de 27 %   toename de lichte vergrijpen hierin ook meegeteld zijn zoals winkel diefstallen en andere kleine vergrijpen . Maar meer dan 1000 gepleegde misdrijven is onaanvaardbaar en daar zal streng tegen opgetreden moeten worden  omdat ook er een toename te bespeuren is onder deze groepen van zware criminaliteit die in dit land toch niet gewenst is.



Asielzoekers uit veilige landen zouden zich hieraan schuldig hebben gemaakt, maar als je toch uit een aantoonbaar veilig land komt en hier je niet hebt kunnen of willen aanpassen, zelfs niet als je nog in een behandel procedure zit , zit er toch maar één mogelijkheid nog op om zo snel mogelijk op het vliegtuig naar eigen vaderland te worden gezet.

De bereidwilligheid om asielzoekers uit niet veilige landen nog goed te kunnen begeleiden loopt wederom door dit soort lieden een flinke deuk op in ons vertrouwen .

Zijn dan toch de regels hier in dit Nederland te soft en duren de procedures nog steeds veel te lang.

Als je afgewezen bent is het terecht daar een keer tegen in beroep te kunnen gaan, maar beslist niet vaker als overduidelijk kan worden aangetoond dat het hier gaat om een veilig land en er geen levens bedreigend gevaar voor de terug te sturen asielzoeker aanwezig is.

En waar in dit land deze overheden goed over na zouden moeten denken of het wel terecht is dat wij grote en kleine advocaten kantoren overheid moeten houden die vooral steeds opnieuw uitgewezen asielzoekers keer op keer opnieuw bijstaan voor beslist geen gratis juridische bijstand.

Ik denk en velen met mij dat de tolerantie van overheden maar vooral ook van burgers de grens reeds al lange tijd heeft bereikt, laten wij met elkaar kijken waar echte nood en angst de boventoon voert , maar laten wij stoppen met ons softe beleid t.a.v. mensen die misbruik maken van ons respect en onze normen en waarden.

Geschreven door:

Jan Wolters

Bonte Kraai 4

7827 JA Emmen 

Mob: 06-22 44 21 00 

Jan.wolters@home.nl      
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Vandaag ontving ik via mijn netwerk een bericht uit de Telegraaf  en hoorde “Hollandse Hoogte 
Robin/Utrecht  door mijn spraak computer uitspreken.  

Maar wie het ook geschreven heeft doet niet ter zake, het is een verhaal dat precies de vinger op de 
gevoelige plaats legt vanwege toename ernstige criminaliteit onder asielzoekers. 

En dan met name ook nog onder asielzoekers grotendeels uit wat wij noemen en aangetoond kan 
worden  ‘veilige landen’. 

Uit een voorlopig concept rapport in handen van De Telegraaf  blijkt dat er een forse toename is in 
criminaliteit onder asielzoekers uit die veilige landen al zullen veel van die zaken nog wel bij justitie 
behandeld moeten worden , omdat ook onder de 27 %   toename de lichte vergrijpen hierin ook 
meegeteld zijn zoals winkel diefstallen en andere kleine vergrijpen . Maar meer dan 1000 gepleegde 
misdrijven is onaanvaardbaar en daar zal streng tegen opgetreden moeten worden  omdat ook er 
een toename te bespeuren is onder deze groepen van zware criminaliteit die in dit land toch niet 
gewenst is. 

Asielzoekers uit veilige landen zouden zich hieraan schuldig hebben gemaakt, maar als je toch uit een 
aantoonbaar veilig land komt en hier je niet hebt kunnen of willen aanpassen, zelfs niet als je nog in 
een behandel procedure zit , zit er toch maar één mogelijkheid nog op om zo snel mogelijk op het 
vliegtuig naar eigen vaderland te worden gezet. 

De bereidwilligheid om asielzoekers uit niet veilige landen nog goed te kunnen begeleiden loopt 
wederom door dit soort lieden een flinke deuk op in ons vertrouwen . 

Zijn dan toch de regels hier in dit Nederland te soft en duren de procedures nog steeds veel te lang. 

Als je afgewezen bent is het terecht daar een keer tegen in beroep te kunnen gaan, maar beslist niet 
vaker als overduidelijk kan worden aangetoond dat het hier gaat om een veilig land en er geen levens 
bedreigend gevaar voor de terug te sturen asielzoeker aanwezig is. 

En waar in dit land deze overheden goed over na zouden moeten denken of het wel terecht is dat wij 
grote en kleine advocaten kantoren overheid moeten houden die vooral steeds opnieuw uitgewezen 
asielzoekers keer op keer opnieuw bijstaan voor beslist geen gratis juridische bijstand. 

Ik denk en velen met mij dat de tolerantie van overheden maar vooral ook van burgers de grens 
reeds al lange tijd heeft bereikt, laten wij met elkaar kijken waar echte nood en angst de boventoon 



voert , maar laten wij stoppen met ons softe beleid t.a.v. mensen die misbruik maken van ons 
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