
Paasbergflat: Laatste ronde! 
21 sept. 2020 zitting Raad van State 

 

3e Donateursactie. Laatste kans op succes 
 

Stichting Onderdak heeft de Paasbergflat weer verlaten, maar zet fanatiek 
het hoger beroep, haar laatste kans, bij de Raad van State door. Zij wil nog 
steeds 40 ex-tbs’ers en ex-gedetineerden plaatsen in de flat. Deze mensen 
moeten ook een plek hebben, maar 40 zorgmijders bij elkaar, vaak verward 
en drugsverslaafd, is veel te veel. Zeker in een woonwijk, naast seniorenflats 
en tegenover een basisschool. Wij, Stichting Belangen Bewoners Rondom 
Bronbeeklaan 66, (BBRB) en de gemeente hebben tot nu toe gelijk gekregen 
in de bezwaarprocedure en bij de rechtbank. Alleen in het kort geding bij de 
Raad van State kreeg Onderdak voorlopig gelijk. 
 

Alle wijkbewoners hebben recht op veiligheid en leefbaarheid en dat willen 
we waarborgen. Dit hoger beroep is ook ónze laatste kans. Dus zetten wij, 
wijkbewoners en Stichting BBRB, ons maximaal in om te bereiken dat 
Onderdak definitief geen toestemming krijgt om met 40 man in de flat te 
trekken. Met onze eerdere donateursacties hebben we ongeveer € 16.000 
opgehaald waarmee we onze advocaten krachtig konden laten optreden in 
de rechtszaal. Een optreden dat beslist het verschil heeft uitgemaakt. 
 

Inmiddels hebben wij dit jaar van mei tot augustus rond € 5.000 aan nieuwe 
advocaatkosten gemaakt. Er is veel tijd gestoken in het kort geding op 18 
mei, intensief overleg met de gemeente en protestbrieven naar de Raad van 
State. De komende tijd komt daar nog ca. € 5.000 aan advocaatkosten bij.  
 

Daarom starten we nu deze 3e donateursactie. We willen dit keer € 10.000, - 
ophalen. Hebben wij uw steun? Dan vragen wij u vriendelijk om te doneren. 
 

Meer weten over Stichting BBRB en onze acties? Kijk op de website van 
wijkvereniging Paasberg-Wellenstein, www.paasberg-wellenstein.nl, op 
Nextdoor/buurtpreventie en www.gelderlander.nl. 
Heeft u een vraag, stuur ons een e-mail naar zorgenpaasberg@gmail.com. 
 

Ad Bontje, voorzitter Stichting Belangen Bewoners Rondom Bronbeeklaan 66 
 

Uw donatie kunt u overmaken aan: NL69 ABNA 0845 409 123 
t.n.v. Stichting BBRB, met vermelding “Donatie (+ straatnaam)”. 
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