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Aan: Abrona 
  raad van toezicht  
  raad van bestuur 
 
i.a.a  cliëntenraad  
  ondernemingsraad 
 
cc: 
gemeentebestuur van Oudewater 
provinciebestuur van Utrecht 
vaste commissie voor VWS 
 
 
Oudewater, 29 mei 2020 
 
 
Geachte raad van toezicht, geachte raad van bestuur,  
 
Onlangs heeft de raad van bestuur van Abrona door middel van een persbericht bekend 
gemaakt, dat hotel-restaurant Abrona in Oudewater op 1 juni  wordt gesloten.  
Nog dezelfde week bevestigde de raad van toezicht vierkant achter het voorgenomen besluit 
van de raad van bestuur te staan. Het signaal was duidelijk: protesteren heeft geen zin; de 
keuze is onomkeerbaar.  
 
Met deze onzorgvuldige werkwijze is het tegendeel bereikt; in Oudewater en tal van andere 
gemeenten is massaal protest aangetekend tegen de aangekondigde sluiting. In enkele 
dagen werd de petitie ‘Behoud Abrona’, met als doel om het hotel-restaurant als 
dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking open te houden, meer dan 
2000 keer ondertekend1. Niet eerder riep een omstreden beslissing binnen Oudewater zulk 
massaal protest op. 
Het hotel-restaurant en de medewerkers hebben onmiskenbaar een warme plek in de harten 
van veel inwoners van Oudewater en van velen daarbuiten. 
 
Wij kunnen ons voorstellen, dat het niet eenvoudig is om het hotel-restaurant kostendekkend 
te exploiteren. Als dit niet het geval is, dan is het de taak van de raad van bestuur goed 
ondernemerschap te tonen, goed management in te zetten en maatschappelijke partners te 
zoeken, om het gebruik aan het hotel-restaurant te stimuleren. 
Met het exploiteren van deze horeca draagt Abrona op een voorbeeldige manier bij aan 
professionele en warme zorg en begeleiding van de doelgroep. Mensen vinden er 
maatschappelijk zinvol werk en hebben volop contact met de samenleving in al zijn 
geledingen. Goed voor de doelgroep, goed voor de bezoekers en goed voor de samenleving 
in het algemeen. 
 
Juist in deze tijd, waarin al te veel is bezuinigd op werkgelegenheid en ondersteuning van 
mensen met beperkingen, kan en mag een zo belangrijke voorziening als hotel-restaurant 
Abrona in Oudewater niet gesloten worden.   
 
 
 
 
 

 
1 De letterlijke tekst van de petitie kunt u lezen op https://behoudabrona.petities.nl/ 
 

https://behoudabrona.petities.nl/


 
 
 
 
Bekwaam, betrokken en daadkrachtig bestuur van deze voorziening vereist de erkenning 
van het belang ervan en inzet, heel veel inzet om deze te behouden. 
Daarom vragen wij u op uw schreden terug te keren en samen met de maatschappelijke 
partners een plan op te stellen voor het continueren van hotel-restaurant. 
 
Desgewenst denken we graag met u mee. We komen graag langs voor toelichting en  
overleg en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het comité Behoud Arbona, 
 
 
Wim Knol,      Gerrit van Leeuwen    Sjaak Six 
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