
1 

 

 

Inwoners in gesprek met raadsleden over het vluchtelingenvraagstuk 
 
Achtergrond: 
Er wordt op Hollands Kroon een nadrukkelijk beroep gedaan om een bijdrage te leveren aan het opvangen van 
vluchtelingen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt op de wijze waarop Hollands Kroon hier invulling 
aan geeft, hebben de raadsleden behoefte om te weten hoe inwoners hierover denken. 
Uit de raadsvergadering van 28 januari is ook gebleken dat het vluchtelingenvraagstuk leeft onder de inwoners. 
Om die reden zijn vier avonden in mei georganiseerd waar inwoners in gesprek kunnen met raadsleden over 
het vluchtelingenvraagstuk. De avonden werden begeleid door een onafhankelijk voorzitter (Jacqueline van de 
Sande) en aan elke tafel zat een onafhankelijk notulist. 
 
De bijeenkomsten: 
Elke bijeenkomst werd geopend door de burgemeester. De burgemeester legde de achtergrond uit.  
De bedoeling van de bijeenkomsten is dat de beeldvorming die ontstaat tijdens deze avonden door de raad 
meegenomen kan worden in de oordeelvormende vergadering op 28 juni wanneer het raadsvoorstel 
behandeld wordt. Hierbij is iedereen van harte welkom. De burgemeester vraagt de inwoners zich van te voren 
op te geven. Mocht in deze vergadering besloten worden dat er in Hollands Kroon ruimte is voor een AZC dan is 
de volgende stap het nadenken over een locatie. 
 
Tijdens alle vier bijeenkomsten werden de inwoners in de gelegenheid gesteld in open dialoog te gaan met 
andere inwoners en raadsleden. Dit gebeurde in groepen van ca. 10 inwoners onder begeleiding van een 
gespreksleider (raadsleden). Tijdens de avond werden drie thema’s behandeld: 

1) Opvang vluchtelingen 
2) Vergunninghouders 
3) Integratie 

Rond elke (sta)tafel vormde zich een groep van ca. 10 inwoners. De tafel was bedekt met een papieren 
tafelkleed waarop de inwoners actief uitgenodigd werden hun inzichten, suggesties en ideeën op te schrijven. 
Uitgelegd werd dat ‘niet opgeschreven = niet meegenomen’ betekende. Alle inwoners hebben meegedacht 
over alle drie de onderwerpen. Na een kennismakingsrondje volgde het gesprek. 
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Bijeenkomst op donderdag 12 mei 2016 in café Beentjes, Winkel 
 
1) Opvang vluchtelingen – die nog geen verblijfsvergunning hebben. Hoe kan Hollands Kroon het beste 

vluchtelingen opvangen?  
 
Korte impressie van tafel 2 
Gespreksleider:  Jip Pankras 
 
Deel 1  
Algemene indruk van de aanwezigen: 
 

¶ Mensen moeten moed tonen om elkaar te helpen 

¶ Er heerst angst en die moet worden weggenomen 

¶ De vluchtelingen moet kleinschalig worden opgevangen (max 50) 

¶ Er moet direct geholpen worden met integreren 

¶ De vluchtelingen moeten verdeeld worden over verschillende gebieden 

¶ In de AZC’s moeten gekeken worden naar nationaliteit en ze moeten met zo min mogelijk verschillende 
etnische groepen bij elkaar zitten. (veel diversiteit Ą geslacht/leeftijd, niet te veel diversiteit Ą 
Geloof/levensovertuiging) 

¶ De vluchtelingen moeten zo snel mogelijk zelfvoorzienend worden 

¶ De AZC’s moeten aan de rand van een dorp bevinden 

¶ Er moeten vluchtelingen geplaatst worden naar het draagkracht van het aantal inwoners van het 
desbetreffende dorp zodat er sociale controle kan plaatsvinden 

¶ Er moet veel controle zijn in de AZC’s 

¶ Er moet een goede verbindingen zijn als het gaat om het openbaar vervoer 

¶ Er moet goed opgelet worden dat de vrijgezellen mannen niet bij elkaar gezet worden 

¶ Zorg dat vluchtelingen wat te doen hebben 

¶ Er moet respect zijn, van beide kanten 
 
Deel 2 
Ideeën die zijn ontstaan aan tafel: 
 

¶ Lege gebouwen moeten worden gebruikt als opvangcentra 

¶ Ook moeten de AZC’s geplaatst worden waar al veel verschillende voorzieningen zijn 

¶ Je kunt ze ook in een soort van zorgboerderijsysteem plaatsen 

¶ De vluchtelingen moeten eerder weten of ze mogen blijven of niet 

¶ Laat vluchtelingen vrijwilligerswerk verrichten of iets dergelijks 

¶ Een buddysysteem invoeren, zodat de vluchtelingen zich kunnen mengen tussen het Nederlandse volk 

¶ Niet te veel zwart-wit kijken, niet alle vluchtelingen willen integreren 

¶ Er moet angst worden weggenomen bij degene die angst voelen, taak van de overheid  

¶ Gelijk wegsturen als ze geen verblijfsvergunning hebben 

¶ Het duurt te lang voordat ze te horen krijgen of ze mogen blijven of dat de vluchtelingen wegmoeten 
 
Korte impressie van tafel 5 
Gespreksleider: Elaine Vlaming 
 
Vragen die centraal stonden tijdens de avond bij het tafelonderwerp opvang voor vluchtelingen waren: wat zal 
een ideaal aantal vluchtelingen zijn voor Hollands Kroon? En wat kunnen we binnen Hollands Kroon doen voor 
de vluchtelingen? 
Wat zal een ideaal aantal vluchtelingen zijn voor Hollands Kroon? 
Hollands Kroon moet geen grote groepen van 300 tot 600 mensen opvangen. Dit komt onder andere omdat 
mensen vaak uit een oorlogsgebied komen en trauma’s met zich meenemen. Daarbij hebben de dorpen van 
Hollands Kroon geen plaats voor 300 tot 600 vluchtelingen. Er ontstond een discussie over hoe groot de 
groepen vluchtelingen moeten zijn die naar Hollands Kroon komen. De aantallen varieerden tussen de 50 en 
150 mensen per kern. Hoe kleiner de groep is hoe beter contact de vrijwilligers kunnen maken met de 
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vluchtelingen. Wellicht kunnen er ruimtes gebouwd worden waar 4 tot 6 mensen samenwonen met een eigen 
keuken. 
Wat kunnen we binnen Hollands Kroon doen voor de vluchtelingen? 
Wij kunnen dagbesteding bieden aan de vluchtelingen. De vrijwilligers kunnen vluchtelingen ondersteunen in 
de dagelijkse werkzaamheden, zoals in wassen en eten koken. Hier kunnen de vluchtelingen van leren en met 
de vrijwilligers samenwerken totdat de vluchtelingen de werkzaamheden zelf kunnen oppakken. Vluchtelingen 
zijn mensen en mensen moeten zich nuttig voelen. Vluchtelingen hebben ook ambities en kunnen zich 
daardoor nuttig maken. Wij moeten de vluchtelingen vragen wat zij willen doen, in plaats van dagbesteding 
opleggen. Men was het eens dat het leren van de Nederlandse taal voor jong en oud een belangrijke 
dagbesteding is. 
Belangrijkste punten: 

¶ De procedure om een vergunning te krijgen duurt te lang. De procedures moeten zo snel mogelijk en 

kort zo kort mogelijk voor de vluchtelingen 

¶ Laat mensen zelf doen, geen hulpverlening maar ondersteuning, gericht op zelfstandig handelen. 

¶ Mensen laten praten en niet opleggen 

¶ Vluchtelingen zo lang mogelijk op één plek blijven en niet constant hoeven te verhuizen, maar een 

houvast hebben 

 

2) Vergunninghouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning). Wat kan Hollands Kroon doen om 
vergunninghouders zo goed mogelijk te huisvesten? 

 
Korte impressie tafel 4: 
Gespreksleider: Peter Couwenhoven 
 
Voor de vluchtelingen moet een kleinschalige opvang worden geregeld. Oude gebouwen die niet meer in 
gebruik zijn kunnen worden verbouwd. 
De meeste inwoners zijn bereid om de vluchtelingen met een verblijfsvergunning te helpen zodat ze betrokken 
worden in onze samenleving. Ze moeten fatsoenlijk worden opgevangen en begeleid. Dat de vluchtelingen aan 
het werk kunnen en een taalcursus kunnen volgen is heel belangrijk. Ook is het belangrijk dat ze makkelijk met 
het openbaar vervoer naar het werk kunnen of kunnen gaan winkelen.  
De inwoners vinden wel dat eigen inwoners net zo veel recht hebben op een woning dan de vluchtelingen.  
 
Korte impressie tafel 6: 
Gespreksleider: Johan Paul de Groot 
 
De sfeer aan alle tafels was constructief. De deelnemers bestonden uit zowel jonge (vanaf 40 jaar) als 
gepensioneerde inwoners. Een paar inwoners gaven aan in de werkgroep ‘kleinschalige huisvesting’ te zitten. 
Alle deelnemers waren het er over eens dat vluchtelingen opgevangen moeten worden in Hollands Kroon, 
maar wel onder bepaalde voorwaarden als kleinschalige opvang. Dit komt de integratie ten goede. Ook werd 
meegegeven dat gedacht moet worden aan voldoende voorzieningen als scholen, kinderopvang en openbaar 
vervoer. Als voorbeeld werd aangegeven dat mensen die Nederlandse les moeten volgen dat dit wel bereikbaar 
moet zijn met het openbaar vervoer. Ook werd aandacht gevraagd voor jonge mensen die hun studie willen 
afmaken. Zij kunnen het beste in de grote stad geplaatst worden. Het gaat dus om maatwerk. Inwoners willen 
graag dat deze mensen zich echt thuis gaan voelen, pas als vluchtelingen zich kunnen ontspannen in een veilige 
omgeving zullen ze goed kunnen integreren.  
Wel werd ook aandacht gevraagd voor de eigen inwoners die aan de onderkant van de samenleving leven. Zij 
zouden gelijkwaardig aan vluchtelingen behandeld moeten worden. Er mag geen verschil zijn in financiële 
steun. Iedereen kon zich vinden in de uitspraak ‘het zijn mensen, niet alleen buitenlanders’. Hiermee werd ook 
aangegeven dat als vluchtelingen een gezicht krijgen sneller acceptatie plaatsvindt. 
 
3) Integratie: Hoe kunnen vluchtelingen zo goed mogelijk integreren in de samenleving van Hollands Kroon? 
 
Korte impressie tafel 1 
Gespreksleider: Sylvia Buczynski 
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Er hing een positieve sfeer. De inwoners dachten met elkaar mee en gaven elkaar soms tegengas. De bewoners 
staan er zeker voor open. De gemiddelde leeftijd aan mijn tafel was 55+. De mensen vinden het belangrijkste 
dat de taal snel geleerd wordt. En verder dat de vluchtelingen wat om handen hebben. Sport voor met name 
de kinderen is belangrijk. Dat er aandacht is voor het welzijn van de vluchtelingen, maar ook voor de bewoners. 
Dat zij niet vergeten worden.  
 
Korte impressie tafel 3: 
Gespreksleider: Dorien Siebenga 
 
Mensen zijn bereid tot zekere hoogte hulp te bieden. Wel moeten de vluchtelingen ook willen integreren. Als 
ze niet mee willen doen, moeten ze zichzelf gaan redden. Er wordt voorgesteld om de vluchtelingen mee te 
nemen naar plaatselijke activiteiten of in gastgezinnen te plaatsen.  
Wel zouden ze een informatiepunt erg waarderen, dit voor de vluchtelingen en voor de inwoners. Daar zouden 
ze dan willen komen met vragen, maar ook met problemen.  
Om goed te integreren willen mensen dat de vluchtelingen de taal leren, stage lopen of ervaring opdoen tijdens 
werken. Hier wordt verschillend op gereageerd omdat er veel Nederlanders werkloos zijn en het een verkeerd 
beeld schetst als de vluchtelingen wel een baan krijgen en de Nederlanders niet.  
Tijdens de integratie kan gebruik worden gemaakt van  de scholen, sportverenigingen etc. 
Er wordt aangegeven dat we de vluchtelingen dingen moeten leren wat ze in hun eigen land goed kunnen 
gebruiken. Sommige mensen willen dat de vluchtelingen na de oorlog teruggaan naar hun eigen land.  
De inwoners willen dat de vluchtelingen in kleine groepen komen. Dit zorgt voor minder ophef en zo kunnen ze 
hun emotie beter uiten in hun eigen taal. 
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Bijeenkomst op dinsdag 17 mei 2016 in Dorpshuis Hippolytushoef 
 
1) Opvang vluchtelingen – die nog geen verblijfsvergunning hebben. Hoe kan Hollands Kroon het beste 

vluchtelingen opvangen?  
 
Korte impressie van tafel 2 
Gespreksleider: Jan Swaag 
 

¶ Is een AZC in landelijk gebied wel verstandig? Er zijn geen faciliteiten 

¶ Kleinschalige opvang is menselijker – max. 50 pers 

¶ Geef de vluchtelingen wat rust; laat ze langer blijven 

¶ Liever alleen opvang van statushouders 

¶ We hebben de plicht om vluchtelingen op te nemen 

¶ Opvang moet humaan zijn; geef ze ontwikkelmogelijkheden, cursussen in het Engels 

¶ Er is bereidheid voor vrijwilligerswerk onder de inwoners 
 
Korte impressie van tafel 5 
Gespreksleider: Liesbeth Vlietstra 
 
De sfeer was constructief. De mensen lieten elkaar uitpraten en er ontstonden discussies. Over het algemeen 
hadden de mensen geen problemen met de komst van vluchtelingen. De gemiddelde leeftijd was 55+.  
 
2) Vergunninghouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning). Wat kan Hollands Kroon doen om 

vergunninghouders zo goed mogelijk te huisvesten? 
 
Korte impressie van tafel 1 
Gespreksleider: Elbert Volkers 
 
De eerste reactie van een inwoner is “Zelfbouw”. Als de vergunninghouders zelf hun huizen gaan bouwen zal 
hier landelijk veel reactie op komen. Bouwbedrijven kunnen hier spullen voor aanleveren. Wel wordt 
aangegeven dat de vergunninghouders waarschijnlijk moe/getraumatiseerd zijn van hun reis naar Nederland 
en dat de bouw veel tijd kost. 
Het is wel de bedoeling dat de eigen inwoners ook gebruik mogen maken van deze huizen.  
 
De gemeente kan ook gaan samenwerken met de woningbouw om (nieuwe) huizen beschikbaar te stellen. Er 
wordt aangegeven dat een goede buurt belangrijk is voor de opvang. Zo worden de statushouders warm 
opgevangen. De statushouders moeten wel verdeeld worden over verschillende kernen/straten van de 
Gemeente Hollands Kroon. De inwoners vinden leegstaande gebouwen niet geschikt als woonhuis.  
 
Korte impressie van tafel 4 
Gespreksleider: Jan Willem van der Klugt 
 
De sfeer onder de deelnemers was constructief. De leeftijd lag tussen 30 en 75, voornamelijk 50+. Veel 
deelnemers hebben affiniteit met vluchtelingen door middel van hun werk, vrijwilligers werk of deelname aan 
de werkgroep ‘kleinschalige opvang’.  
Alle inwoners waren het er over eens dat er in Hollands Kroon opvang geboden moet worden aan 
vergunninghouders, maar dat het wel kleinschalig gehouden moet worden. Er wordt enkele keren genoemd 
dat het zonde is dat er gebouwen/huizen zijn gesloopt waar prima statushouders in hadden kunnen wonen. Zij 
moeten dan wel gemengd worden met bestaande inwoners. Dit om problemen met integratie tegen te gaan 
door clustering en zo ernstigere problemen te vermijden. Er werd enkele keren genoemd dat er veel aandacht 
gegeven moet worden aan het leren van de Nederlandse taal. Ook is het belangrijk dat de vergunninghouders 
meegenomen worden in het verenigingsleven van Hollands Kroon, niet alleen de kinderen maar ook zeker de 
volwassenen. Een maatjesproject wordt enkele keren genoemd, het koppelen van een vrijwilliger uit Hollands 
Kroon aan een vergunninghouder. Dit maatje helpt de vergunninghouder dan bij allerlei alledaagse bezigheden. 
Volgens de inwoners zou dit vele positieve gevolgen hebben: ‘Het is eigenlijk heel simpel, die mensen zijn 
gewoon nieuwe inwoners. Iedereen floreert bij zo’n maatjesproject’.  
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3) Integratie: Hoe kunnen vluchtelingen zo goed mogelijk integreren in de samenleving van Hollands Kroon?  
 

Korte impressie van tafel 3 
Gespreksleider: Lida Brussaard 
 
De leeftijd van de mensen aan tafel was voornamelijk boven de 55+. De sfeer aan tafel was constructief. Bij één 
tafel was iemand van Vluchtelingenwerk aanwezig die wat vragen kon verduidelijken. In het algemeen vonden 
de mensen dat vluchtelingen een gezicht moeten krijgen, zodat vooroordelen over deze mensen weggenomen 
kunnen worden. Zo vroeg iemand zich bijvoorbeeld af of mannen alleen niet voor problemen kunnen zorgen. 
Ook vond men in het algemeen dat de inwoners hun best moeten doen om vluchtelingen een warm ontvangst 
te geven en dat ze een dag invulling aangeboden moet worden, zodat ze sneller integreren en zich ook beter 
voelen doordat ze nuttig zijn. Wel vindt bijna iedereen dat de vluchtelingen ook gewezen moeten worden op 
de Nederlandse normen en waarden.  

 
Korte impressie van tafel 6 
Gespreksleider: Jip Pankras 
 
Deel 1  

¶ Echte vluchtelingen zijn welkom 

¶ Laat ze iets doen, een nuttige dagindeling geven Ą sport, enzovoorts 

¶ Gelijk inburgeren, taal leren en de normen een waarden (en ook gewoontes) van Nederland waarderen 

¶ Ze mogen niet de kansen van Nederlandse jongeren afnemen, help eerst je eigen volk (jongeren en 
ouderen) 

¶ Verplicht allen de taal laten leren 

¶ Niet te veel op één locatie, verdeel de vluchtelingen over de kernen van Hollands Kroon 

¶ Laat de Nederlandse burgers helpen met het integreren om er zo ook voor te zorgen dat er vermenging 
plaatsvindt 

¶ Zorg voor goede infrastructuur, in alle dorpen 

¶ Het respecteren van elkaars tradities is een ‘must’ 

¶ Er moet een ruimte komen om hun eigen geloof uit te oefenen 

¶ De kinderen moeten gelijk naar school, en leer ze gelijk zwemmen 

¶ Hun eigen krachten moeten naar boven worden gehaald 

¶ Help de getraumatiseerde vluchtelingen! 

¶ Het integreren mag niet mislukken, alle voorzieningen moeten aanwezig zijn 

¶ Betrek ze bij het arbeidsproces 

¶ Vluchtelingen moeten snel bekenden worden van het dorp 

¶ Respecteer elkaar 
 

Deel 2  
Ideeën die zijn ontstaan aan tafel: 

¶ Versnel het screenproces zodat iedereen snel wat of hij/zij mag blijven of niet 

¶ Er moeten voldoende voorzieningen komen om iedereen te kunnen voorzien 

¶ Er moet voor sommige dorpen betere infrastructuur komen 

¶ Een integratieplan is handig, met o.a. koken om elkaars cultuur te leren begrijpen 

¶ Er kunnen gebedsruimtes gedeeld worden, in kerken of iets dergelijks 

¶ Een buddysysteem 

¶ Doordat er meer voorzieningen gebruikt moeten worden en de klassen groter worden is er meer 
werkgelegenheid voor Nederlanders 

¶ Psychologische verwerking vraagt om speelse vorm 

¶ Leer van andere gemeenste Ą gedachte uitwisseling 

¶ Verschil integreren tussen: 
Niet statushouders Ą integreer op een algemeen/werelds niveau 
Wel statushouders Ą integratie versnellen en Nederlandse taal, normen en waarde leren  

¶ Verschil tussen: 
Gezinnen Ą contact met omgeving door middel van kinderen 
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Alleenstaande Ą weinig contact met omgeving 

¶ Verschil tussen: 
Mensen die willen Ą zullen eigen initiatief nemen 
Mensen die niet zo nodig hoeven Ą weinig eigen initiatief  
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Bijeenkomst op donderdag 19 mei 2016 in de Buren Wieringerwerf 
 
1) Opvang vluchtelingen – die nog geen verblijfsvergunning hebben. Hoe kan Hollands Kroon het beste 

vluchtelingen opvangen?  
 
Korte impressie van tafel 4 
Gespreksleider: Dorien Sijbenga 

 

De leeftijd aan tafel was voornamelijk boven de 50. De sfeer was over het algemeen emotioneel, men is bang 
voor de eigen veiligheid en met name die van de dochters. De meeste inwoners gaven duidelijk aan dat ze geen 
AZC willen in Hollands Kroon. Over vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben werd wat genuanceerder 
gedacht. De gespreksleider vroeg aanhoudend welke aantallen asielzoekers acceptabel zouden zijn. De 
inwoners dachten hier verschillend over. Een aantal keren werd nul aangegeven, maar ook getallen van 200 à 
300 werden genoemd. Inwoners die vonden dat HK haar verantwoordelijkheid moet nemen in deze moeilijke 
problematiek, konden soms moeilijk aan het woord komen.  
 

Korte impressie van tafel 8 
Gespreksleider: Elaine Vlaming-Kroon 
 
Er is een duidelijke behoefte aan meer concrete informatie over de opvang van vluchtelingen in de gemeente. 
Dit is voor sommige bewoners de beweegreden geweest om te komen. Men spreekt zich in algemene zin uit 
tegen de uitbreiding van opvangmogelijkheden in de gemeente. Het belangrijkste thema dat besproken wordt 
is de veiligheid van vrouwen en meisjes. Hier wordt voor gevreesd, gezien de recente gebeurtenissen in onder 
andere Duitsland.  
Er is een duidelijke voorkeur voor kleinschalige opvang en mogelijke locaties worden genoemd. Er wordt grote 
waarde gehecht aan een zinvolle tijdsbesteding. De vluchtelingen die in afwachting zijn van het verkrijgen van 
een status moeten in de mogelijkheid worden gesteld iets nuttigs te doen. Betrokkenheid bij de inburgering 
dient gecreëerd te worden. De hier geldende normen en waarden dienen gerespecteerd te worden. Er dient 
sprake te zijn van wederzijds respect.  
 

Korte impressie van tafel 9 
Gespreksleider: Jan Swaag  
 
Er waren inwoners die de avond niet als nuttig beschouwden. Ze vonden dat de gemeente ze beter had 
moeten informeren over de inhoud van de avond.  
Het wordt jammer gevonden dat er zoveel wordt bezuinigd op alle zwakke groepen, ouderen, scholieren en 
zorgzoekende, terwijl er wel een hoog budget beschikbaar is voor vluchtelingen.  
De meesten zijn voorstander een klein AZC. Het liefst maximaal 300 gespreid over de hele gemeente en buiten 
de dorpskernen. Een kleinschalige groep kan de gemeente beter aan. Er moet strenger worden gekeken bij 
binnenkomst of het echte vluchtelingen zijn. Ook moet er een snellere procedure komen. Het integratietraject 
moet direct worden gestart. Belangrijk is het starten met de mensen wegwijs maken. Er moet meer 
dagbesteding komen voor de vluchtelingen, zodat ze zich minder gaan vervelen. Dit kan narigheid voorkomen. 
De kwaliteit van de opvang moet goed zijn en de privacy van de mensen moet worden gewaarborgd. Veiligheid 
in eigen woonomgeving van de inwoners is belangrijk. Er moet worden voorkomen dat de mensen de 
illegaliteit ingaan en dat er getto buurten bijkomen. Ook de criminaliteit moet niet toenemen.  
 
2) Vergunninghouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning). Wat kan Hollands Kroon doen om 

vergunninghouders zo goed mogelijk te huisvesten? 
 
Korte impressie van tafel 1 
Gespreksleider: Johan de Groot 
 

Bij deze bijeenkomst waren meer jongere mensen dan bij de eerste twee sessies. Mensen zitten met heel veel 
vragen over financiering, hoeveel worden er opgevangen, gelijkheid inwoners en vluchtelingen (statushouders), 
veiligheid. De mensen maken zich met name zorgen over het aantal woningen dat beschikbaar is. Ze zijn bang 
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dat hun eigen inwoners niet voor een huis in aanmerking komen en een statushouder wel. Dat zij voorrang 
krijgen. 
Mensen zitten met veel vragen en begrijpen de bedoeling van de avond niet helemaal. Ook begrijpen ze het 
verschil tussen de drie onderwerpen niet altijd, waardoor er niet alleen specifiek over het onderwerp gepraat 
wordt, maar over de drie door elkaar. 
 

Korte impressie van tafel 3  
Gespreksleider Fijko van der Laan 
 
Ze moeten buiten de dorpen worden geplaatst, net als de Polen. Voorrang voor eigen inwoners/voorrang aan 
Nederlanders. 
De vluchtelingen moeten worden verspreid over de kernen in Hollands Kroon, zodat er beter geïntegreerd kan 
worden. Particulieren mogen ook vluchtelingen opvangen, mits ze het zelf willen. Er moet van beide kanten 
respect zijn voor normen en waarden. Kantoren en bedrijfspanden mogen worden gebruikt. 
Als je mensen spreidt dan integreren ze sneller. Niet in grote gebouwen, dan integreren ze niet. 
Als voorbeeld voor mogelijke locatie werd genoemd het ‘Oud Joods werkkamp’ vlak bij Slootdorp. Ook zouden 
wooncorporaties meer middelen moeten krijgen om nieuwe woonsoorten te maken, zoals containerwoningen 
met gemixte culturen (Pools, Nederlands en Vreemdeling) of particulieren moeten de gelegenheid krijgen een 
‘zorgwoning’ aan te bouwen om iemand in huis te nemen. 
 

Korte impressie van tafel 6  
Gespreksleider Henk van Gameren 
 
In het begin van elke ronde kwam de vraag om hoeveel vluchtelingen het gaat om te huisvesten. Hollands 
Kroon moet 120 vluchtelingen met een vergunning per jaar huisvesten. Als je van 4 personen per gezin uitgaat 
betekent dit dat er voor 30 woningen binnen Hollands Kroon gezorgd moet worden.  
Tijdens de eerste ronde kwam iemand met het idee om de lege gebouwen te gebruiken die in veel dorpen 
staan. Ook werd er toen veel gezegd over AVO (Aanvullende Opvanglocatie Asielzoekers). Dit zouden 
vluchtelingen fijner vinden en dit zou helpen bij de integratie.  De tweede en derde ronde vonden mensen het 
vooral een goed idee om de vluchtelingen te verdelen in alle dorpen/kernen om gettovorming te voorkomen. 
Bewoners gaven ook aan dat zij jaren lang op een lijst staan voor een woning. Zij vertelden dat zij het niet 
eerlijk vinden als vluchtelingen eerder geplaatst worden in huizen dan zij. Het idee kwam dat vluchtelingen 
tijdelijk opgevangen moeten worden en dat zij dan op dezelfde lijst als de bewoners van Hollands Kroon 
worden gezet. Dit om te voorkomen dat niemand wordt voorgetrokken. Als de vluchtelingen op dezelfde lijst 
staan als de bewoners van Hollands Kroon, dan zullen zij ook goede huizen krijgen. 
Wat vooral in de derde ronde naar voren kwam was dat er aan de vluchtelingen gevraagd moet worden waar 
zij willen wonen. Dit kan variëren tot stad/dorp en welke provincie.  Een bewoner zei: ‘Het is asociaal als 
onbekende mensen bij elkaar in huis worden gezet als zij geen begeleiding hebben.’ Veel vluchtelingen komen 
met trauma’s naar Nederland en dan is het niet goed voor vluchtelingen om met veel mensen in een ruimte te 
zitten. Er ontstond die avond een discussie tussen de bewoners over trauma’s. Iemand vertelde dat 90% van de 
vluchtelingen niet getraumatiseerd is. De bewoners waren het hier niet mee eens, want vluchtelingen komen 
uit oorlogslanden in kleine bootjes naar Nederland. 
Wat de bewoners erg belangrijk vinden voor de vluchtelingen met een vergunning is goede begeleiding.  
 

3) Integratie: Hoe kunnen vluchtelingen zo goed mogelijk integreren in de samenleving van Hollands Kroon?  
 

Korte impressie van tafel 2 
Gespreksleider: mevrouw Liesbeth Vlietstra 
 
Van ‘aanpassen of opkrassen’ tot ‘kleed je gepast, zodat ze zich daaraan niet hoeven te storen’. Ondanks de 
uiteenlopende standpunten van de zes deelnemers wordt er respectvol met elkaar gesproken. De taal leren is 
belangrijk, net als begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van buddy’s. 
Behalve dat het kennen van de taal van belang is voor de zelfredzaamheid, kan het ook achterdocht 
wegnemen, zowel bij de bewoners als bij de vluchtelingen: ‘Waarover praten zij?’  
De vluchtelingen moeten zo snel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren; dat komt hun welzijn ten goede. 
Mensen moeten dan ook niet meer verplaatst worden: ze moeten toekomstperspectief krijgen.  
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Mensen moeten niet thuis blijven zitten, maar via vrijwilligerswerk en stages structuur krijgen. Helaas zijn er 
volgens een ervaringsdeskundige te weinig contactpersonen voor vluchtelingen(gezinnen) en die zijn juist zo 
belangrijk bij bijvoorbeeld het invullen van de enorme hoeveelheid formulieren. 
Ook kwam de vraag op of de vluchtelingen al die bemoeienis wel zullen waarderen. Willen ze niet liever 
zelfstandig hun weg zoeken? Huisvesting en werk zijn punten van zorg, want er moet geen sprake zijn van 
verdringing. 
Overigens zijn alle deelnemers het ermee eens dat er bij wangedrag gehandhaafd moet worden, want 
wangedrag wordt ook van de ‘eigen mensen’ niet geaccepteerd. 
 
Korte impressie van tafel 5 
Gespreksleider: Alexander op de Weegh 
 
De leeftijd aan de tafel varieerde van 25-70 jaar. In het begin reageerde sommige inwoners emotioneel en was 
er veel onduidelijkheid. Naarmate de gesprekken vorderden, werd de sfeer steeds beter en legden mensen uit 
waarom ze zo emotioneel reageerden. De inwoners zijn vooral bang voor wat er gaat gebeuren, dat ze op deze 
manier helemaal niet meer aan het werk komen en ze zijn bang voor hun veiligheid en verdringing op de 
huizenmarkt. Alle inwoners zijn van mening dat er toch wel vluchtelingen zullen en moeten komen, maar dat er 
dan kleinschalige opvang moet plaatsvinden. De vluchtelingen moeten meegaan in de samenleving en zich 
aanpassen aan de Nederlandse gewoontes. ‘Alles wat men achter de gordijnen doet, moet men zelf weten. 
Daarbuiten moet men zich aanpassen aan onze cultuur.’ Er moet ook veel persoonlijke begeleiding 
plaatsvinden, anders wordt het volgens de inwoners sowieso niks.  
 
Korte impressie van tafel 7 
Gespreksleider: Wim Groot 
 
De inwoners zijn het met elkaar een dat integratie een paar onderwerpen moet bevatten; goede begeleiding, 
geduld & tijd, werk, taal, kleinschalige groepen en een goede verspreiding daarvan. De vluchtelingen moeten 
goed in de gemeente worden opgenomen. 
De vluchtelingen moeten het wel verdienen om in Nederland te wonen. Ze moeten betalen voor 
taalopleidingen en de basisschool voor hun kinderen. Zo motiveer je ze om ook echt naar de taalles te gaan 
bijvoorbeeld. 
Als je vluchtelingen laat begeleiden door Nederlandse werklozen zorgt dat voor minder werklozen. De 
Nederlandse werklozen worden dan begeleiders van… 
Er moet een goede screening komen voor de vluchtelingen. Er zitten goed opgeleide mensen tussen waar 
Nederland veel aan kan hebben.  
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Bijeenkomst op dinsdag 24 mei 2016 in het Wapen van Holland Anna 
Paulowna 
 
1) Opvang vluchtelingen – die nog geen verblijfsvergunning hebben. Hoe kan Hollands Kroon het beste 

vluchtelingen opvangen?  
 
Korte impressie van tafel 3 
Gespreksleider: Jan Swaag 

 
Inwoners gaven aan dat ze niet genoeg geïnformeerd waren voordat ze naar de inwonersavond kwamen om 
over het onderwerp te praten.  
 

¶ Een groep inwoners zijn het eens over het feit dat er meer geld moet worden besteed aan 
statushouders in plaats van in vluchtelingen  

¶ Er wordt ook aangegeven door een groep inwoners dat ze graag de vluchtelingen helpen die er nu zijn, 
maar dat Nederland er niet meer moet binnen halen 

¶ Inwoners willen dat de screening en registratie van de vluchtelingen veel sneller gebeurt. Ook moet er 
een analyse worden gedaan over hoeveel vluchtelingen Hollands Kroon aankan 

¶ Inwoners van Hollands Kroon willen goed voorbereid worden op de komst van de vluchtelingen. Ook 
vinden ze de veiligheid erg belangrijk. Ze willen geen grote groepen bij elkaar en goed verspreid 

¶ Inwoners hebben grote zorgen over de kosten. Ze zijn er niet van overtuigd dat het COA alles betaalt, 
ze geven aan dat de gemeente uiteindelijk ook betaalt aan de vluchtelingen 

 
Korte impressie van tafel 5 
Gespreksleider: Fijko van der Laan 
 
Tijdens deze avond heerste er een rustige sfeer. De leeftijd van de inwoners varieerde van ongeveer 25 tot 75 
jaar. De inwoners stonden gematigd positief tegenover de opvang van vluchtelingen. Ze waren nog enigszins 
behoudend en zaten nog met veel vragen, de meesten zagen nog wel wat problemen wat betreft de plaatsing 
van een AZC in Hollands Kroon maar vinden het wel belangrijk dat als ze komen, ze wel goed integreren in de 
samenleving. Volgens veel inwoners zal het veel problemen opleveren als zoveel vluchtelingen zo dicht op 
elkaar moeten gaan zitten in een AZC. Ook werd er over de integratie van deze asielzoekers gedacht, zo werd 
er een maatjesproject genoemd, het doen van vrijwilligerswerk (zowel vanuit de inwoners als vanuit de 
vluchteling) en meedoen aan het verenigingsleven.  
Een uitspraak deze avond die aangeeft hoe inwoners de komst van vluchtelingen zien, wordt als volgt 
genoteerd: ‘je moet ze zoveel mogelijk omarmen’ en: ‘je moet de wil hebben om ze niet weg te hebben, maar 
om met ze samen te werken. Alleen vanuit die gedachte gaan ze op in de samenleving en zullen ze op een 
gegeven moment net als wij ook voor Ajax of voor Feyenoord zijn’.  
 
2) Vergunninghouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning). Wat kan Hollands Kroon doen om 

vergunninghouders zo goed mogelijk te huisvesten? 
 
Korte impressie van tafel 2 
Gespreksleider: Jip Pankras 
 
De bewoners zijn van alle leeftijden. De sfeer aan tafel is constructief. Men luistert aandachtig naar elkaar, stelt 
vragen en laat elkaar uitpraten.  
Bijna alle bewoners vinden dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning deel moeten uitmaken van de 
plaatselijke bevolking, mits de randvoorwaarden als bijvoorbeeld gelijke behandeling bij toewijzing 
huurwoningen en spreiden over de verschillende dorpskernen, goed zijn. Ook wijst men op een bepaald 
realisme, de meeste vluchtelingen, verwacht men, zullen werkloos blijven, gezien de beperkte arbeidsmarkt in 
de kop van Noord Holland. Men vindt dat Hollands Kroon zich in deze problematiek moet houden aan de 
wettelijke verplichting en zich niet zou moeten laten verleiden tot meer vluchtelingen dan het door het rijk 
gestelde minimum.  
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Korte impressie van tafel 6 
Gespreksleider: Jan Eichhorn 
 
Er is veel onduidelijkheid over het doel van de avond, waardoor er veel vragen ontstaan.. “Ik dacht een 
informatieavond bij te wonen. Gemeente is te summier geweest ŀŀƴƎŀŀƴŘŜ ŘŜȊŜ ŎŀǎǳǎΦέ 
 
De bewoners willen graag dat de informatie die deze avond gedeeld wordt, ook gedeeld wordt met de 
bewoners die niet geweest zijn. De gesprekken verlopen constructief. Niet iedereen is het ermee eens dat de 
vluchtelingen opgevangen worden, maar men blijft in gesprek en men luistert naar elkaar.  
De leeftijd is gevarieerd. Zo’n 60% is ouder dan 55 jaar.  
 
Belangrijk vinden de mensen dat er genoeg woningen bijgebouwd worden en dat de vluchtelingen niet voor de 
eigen bewoners gaan met huisvesting. Verder wil men dat de statushouders verdeeld worden over de 
gemeente.  
 
3) Integratie: Hoe kunnen vluchtelingen zo goed mogelijk integreren in de samenleving van Hollands Kroon?  
 

Korte impressie van tafel 1 
Gespreksleider: Lida Brussaard 
 
Het is belangrijk dat integreren goed gebeurt, er mogen geen fouten gemaakt worden. We kunnen leren van 
voorgaande jaren, van andere gemeentes en van andere landen. 
Men geeft aan geen goed gevoel te hebben bij jonge mannen die vluchten, vooral het gevoel dat kinderen dan 
niet meer veilig zijn. Vluchtelingen moeten ook hetzelfde behandeld worden als Nederlanders. Er moet worden 
voorkomen dat Nederland anti-vluchtelingen wordt, maar Nederland mag niet zijn eigen identiteit verliezen. 
Bij binnenkomst gelijk integreren. Het geld aan integratiecursussen moet beter worden besteed, de cursussen 
moeten beter worden.  
Als vluchtelingen in een wijk worden geplaatst moet de wijk geïnformeerd worden over wie er in wijk wordt 
geplaatst. Er moet een maatjessysteem worden opgesteld voor het integreren van vluchtelingen. 
Iemand anders gaf aan voordelen te zien wanneer alle vluchtelingen bij elkaar gehuisvest worden, ze trekken 
toch wel naar elkaar toe, wel met begeleiding. 
Neem ze op in de gemeenschap; voetbal, vrijwilligerswerk etc. 
Laat vluchtelingen hun capaciteiten benutten. 

 
Korte impressie van tafel 4 
Gespreksleider: Jan-Willem van der Klugt 
 
Er wordt aangegeven dat het belangrijk is om meteen te beginnen met een inburgeringscursus. Vluchtelingen 
kunnen het best meteen de taal leren. Opleiding en werk worden ook belangrijk gevonden. Onze normen en 
waarden moeten ze worden bijgebracht. Zodat ze op daarvan op de hoogte zijn.  
De inwoners zouden graag willen dat de buurt waar ze naartoe komen hierover wordt geïnformeerd. Ze willen 
graag meer weten over de achtergrond van deze mensen. Respect voor elkaar is heel belangrijk. De inwoners 
willen graag in contact komen met de vluchtelingen. Integreren doe je samen. Sportverenigingen worden 
aangeraden. Daar zouden de vluchtelingen naartoe kunnen gaan. Huisvestiging moet op gelijke basis gebeuren. 
Vluchtelingen moeten tussen de lokale bevolking komen te wonen of opgevangen worden over de hele 
gemeente.  
De wens is dat COA plaatselijke lijst afgeeft van nieuwe statushouders. Die moeten benaderd worden vanuit de 
gemeenschap. 
Geadviseerd wordt toch kleinere groepen vluchtelingen met oog voor welzijn. Het contact met inwoners gaat 
dan makkelijker. 
Dorpsraden en verenigingen kunnen een rol spelen bij de integratie van vluchtelingen.  
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Bijlage  

Bijeenkomst op donderdag 12 mei 2016 in café Beentjes, Winkel 
 
1) Opvang vluchtelingen – die nog geen verblijfsvergunning hebben. Hoe kan Hollands Kroon het beste 

vluchtelingen opvangen?  
 
Tafel 2: 

¶ Snel helpen met trauma verwerken 

¶ Wees warm, open en heet ze welkom 

¶ Te groot, dan mislukt ‘t 

¶ Wat willen ze zelf, klein of groot? 

¶ Leer ze dan maar Engels 

¶ Buddy systeem 

¶ Niet te vaak verkassen voor jonge kinderen 

¶ Achter het gemeentehuis in AP is een prima plek voor een grote AZC 

¶ Taal meteen beginnen om contact te krijgen 

¶ Vrouwen vrijwilligers, stagelopen, ondersteunende taken 

¶ AZC slecht idee; niet dus 

¶ Acceptatie begin bij wegnemen vooroordelen/angsten 

¶ Geen testosteron bommen 

¶ Besteed aandacht aan mensen die bang zijn 

¶ Van AZC naar starterswoningen in de omgeving; wij willen begeleiden 

¶ Woningbouw 

¶ Snelle procedure 

¶ Check kwaliteiten en maak daar gebruik van 

¶ Gemeente compliment voor organisatie! 

¶ Genoeg lege gebouwen 

¶ Voorwaarden hebben veel begeleiding – max. 50 

¶ Stage, mantelzorg, tuinonderhoud 

¶ Daar waar mensen wonen bij een AZC en het gaat dicht, dan vinden ze het jammer 

¶ Taal leren en handhaven 

¶ Max. 15-25 

¶ Oostwaard hoeve – prima AZC – bussen regelen 

¶ 150 personen in ’t Veld – prima locatie 

¶ Infra goed 

¶ Gegarandeerde veiligheid voor buurtbewoners 

¶ Opvang gezinnen in dorpskernen = prima 

¶ Alleenstaande mannen – Nee! 

¶ Opvang naar draagkracht/verhouding inwoners 

¶ Niet in dorpskernen met gezinnen/jonge kinderen 

¶ Leegstaande scholen 

¶ Verkeersregel leren; fietsen leren repareren; banden plakken 

¶ Bejaardenhuizen, kantoren, containerwoningen 

¶ AZC, daar red je levens mee! 

¶ Svp gezinnen 
 

Tafel 5: 

¶ Max. 50-100 bij elkaar per kern 

¶ Zo lang mogelijk op 1 plek 

¶ Kinderen zo snel mogelijk naar normale basisschool 

¶ Meteen integreren 

¶ Zelfwaarde 

¶ Taal! 
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¶ Eigen keuken – zelf koken 

¶ Voortraject moet strenger 

¶ Gevolgen van afwijzen mag geen jaren duren 

¶ We kunnen niet streng genoeg zijn met de voorselectie om zo nodig de maximale verantwoording te 
dragen voor de vluchtelingen die het nodig hebben 

¶ Verantwoording op je nemen is aandacht geven en je niet verschuilen achter regels 

¶ Leren van anderen 

¶ Klooster Antoniusschol 

¶ Kortere procedure voordat bekend is of ze mogen blijven 

¶ Lopend naar kern/voorzieningen 

¶ Dagbesteding/verveling tegengaan 

¶ Maatschappelijk vrijwilligerswerk door asielzoekers 

¶ Verplichte inburgering vanaf dag 1 en taalles 
 
2) Vergunninghouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning). Wat kan Hollands Kroon doen om 

vergunninghouders zo goed mogelijk te huisvesten? 
 
Tafel 4: 

¶ Niet in isolement, maar wel tussen ons 

¶ Geen voorrang vluchtelingen; eigen bewoners eerst 

¶ Hoe wordt de financiering verzorgd? Hogere belastingen? 

¶ Degenen die hier al een tijdje zitten erbij betrekken 

¶ Kwaliteit vóór kwantiteit 

¶ Huisvesting zo kleinschalig als mogelijk om integratie te versterken 

¶ Genoeg geld voor dit alles! 

¶ Maatjes project; individuele begeleiding 

¶ Werknemers stimuleren om mensen aan te nemen 

¶ Buurt breed betrekken bij de komst van vergunninghouders 

¶ Wij zoeken goede monteurs 

¶ Dagbesteding en structuur 

¶ Voorbereiden op terugkeer; helpen met wederopbouw in land van herkomst 

¶ Bestaande locaties ombouwen, bijv. scholen 

¶ Huisvesting in voormalig bejaardencentrum Winkelmade 

¶ Niet mee eens; vind dit al te grootschalig voor Winkel! 

¶ Blijf doorgaan met aanpassing cultuur en taal 

¶ Starterswoningen voor vergunninghouders en inwoners, bijv. ’t Veld Noord 

¶ Werk, vervoer 

¶ Meer sociale huurwoningen; opvang naar draagkracht 

¶ Niet meer opnemen als wettelijk verplicht; is nu al sociale woningnood onder eigen burgers 

¶ Provincie zal in deze coulant moeten meewerken 

¶ Moeizaam contact over Ned. taal  

¶ Kleine opvang; max 30 personen 

¶ Onderwijs dichtbij; tussen de bevolking 

¶ Begeleiding van een maatje 

¶ Meer info voor de huidige bewoners die hulp nodig hebben met integreren 
 
Tafel 6: 

¶ Het zijn mensen! Niet alleen ‘buitenlanders’ 

¶ Verhouding Nederlanders – asielzoekers 

¶ Arabische wijkagent/aanspreekpunt 

¶ Niet te ver van voorzieningen 

¶ Zwembaden open! 

¶ Geen getto, verspreiden 

¶ FB pagina Home Sweet Home Ą voorstellen vluchtelingen 

¶ Verjong van de kernen! 
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¶ Gezichten en namen en persoonlijke info geeft binding 

¶ Koken en sport verbindt! 

¶ Speciaal assortiment bij supermarkten 

¶ Angst wegnemen door communicatie Ą Acceptatie van elkaar 

¶ ‘Rijkerhaven’Ą containerwoningen 

¶ Renovatie in plaats van sloop 

¶ Ander gebruik van scholen Ą ombouwen 

¶ Particuliere woningmarkt aanboren/aanmoedigen 

¶ Jongerenhuisvesting 

¶ Laagdrempelig werk geven, bijv. sociale werkplaats 

¶ Nederlands leren 

¶ Schuldhulpverlening snel opzetten 

¶ Zelf huis bouwen met behulp van bouwpakket 

¶ Hospita/hotels/pensions 

¶ Toko – Syrische/Somalisch/Ethiopisch 

¶ Marktkraam met buitenlandse gerechten 

¶ Kookprojecten dan de producten/ingrediënten in Nederlands leren 

¶ Voorbeeld Joodswerkdrop Nieuwe Sluis opleiding/werk/smederij/landbouw e.d. 

¶ Kindercrèche door buitenlandse vrouwen gerund 

¶ Openbaar vervoer frequenter 

¶ Dag begeleiding/WMO 

¶ Het mag niet eindeloos duren voordat er opvang is. 

¶ Niet zeulen met mensen – ze moeten zich kunnen verankeren 

¶ Huisvesting realiseren die ook voor de (verre) toekomst past 

¶ Welkom heten: 

¶ Betekent een geïntegreerde aanpak, koppelen aan bestaande bewoners 

¶ Inventariseer kwaliteiten en kennis en maak vertaalslag van dit naar de mogelijkheden in Nederland. 

¶ Respecteer kennis, vaardigheden en cultuur 

¶ Zorg dat we allen ‘rijker’ worden van de nieuwkomers. 

¶ Huisvest daar waar men zich naar kwaliteiten kan ontwikkelen (universiteit) 

¶ Geen grote groepen bij elkaar Ą goed laten integreren 

¶ Nu investeren in verspreid woonaanbod voorkomt problemen voor later (preventief) 

¶ Huidige gebouwen die leeg staan geschikt maken 

¶ Info COA om verdere stappen te kunnen maken 

¶ UWV  

¶ Niet afwijzen! 

¶ Dag invulling vrijwilliger/buddy in het dorp 

¶ Meer woningen voor lage inkomens 

¶ Lokaal mensen betrekken voor taalles, bevordert gelijk integratie. Zo leren ze snel mensen kennen, 
olievlek wat zich verspreidt 

¶ Prefab woningen, kleine plannen, desnoods woonbestemming aanpassen 

¶ Normen en waarden bijbrengen 

¶ Niet alleen zorgen voor bouwsteden, maar ook tuin e.d. zodat mensen zich thuis voelen en 
ontspannen. 

¶ Investeren in hun toekomst, zodat ze beter integreren 

¶ Taal leren is essentieel 

¶ De zorg moet goed geregeld, korte lijnen 

¶ Wijkteam in positie 

¶ Snel schakelen en inzetten op preventie 

¶ Integraal plan opstellen: Proactief, zorgunits, perspectief bieden 

¶ Andere mensen accepteren! 

¶ Activiteiten ontplooien om elkaar te leren kennen 
 

3) Integratie:  
Hoe kunnen vluchtelingen zo goed mogelijk integreren in de samenleving van Hollands Kroon? 
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Tafel 1: 
 
Wat is het belang en wat is daarbij het belangrijkste? 

¶ Taal: voldoende geld voor taallessen, anders niet aan opvang beginnen. Dit hebben we na al die jaren 
 wel geleerd.  

¶ Onderwijs 

¶ Werk 

¶ Contact 

¶ Sociaal – deel worden van de gemeenschap door maatjesschap 

¶ Maatjes/buddy (heeft dit zin als degene later ergens anders gehuisvest wordt >  ja, want hij voelt zich 
 wel welkom) 

¶ Integratie begint in AZC. Daarna als iemand hier is dan woning in dorp/stad 

¶ Voorwaarde maatjesproject gemeente 

¶ Klein AZC 

¶ Kinderen gelijk op school 

¶ Omgeving klaarmaken 

¶ Per straat gezin vragen mensen helpen op te vangen 

¶ Begeleiding 

¶ Olievlek (vrienden en familie) 

¶ Luister naar vluchteling zelf 

¶ Burenhulp 

¶ Oproep initiatiefnemers 

¶ Als er kink in de kabel komt met status, wat dan 

¶ Hoe weten wij dat zij fijn wonen/verblijven 

¶ Welke bagage moet ik hebben om met deze mensen om te gaan 

¶ Structuur en dagbesteding, bijv. koffieschenken, iets terug doen voor de samenleving, spelletjes doen, 
 dagactiviteiten 

¶ Sporten (verbindt) 

¶ Aan evenementen laten meedoen 

¶ Kwaliteiten van de vluchtelingen benutten: opleiding en beroep passend bij woonomgeving 

¶ Bedrijven stimuleren om mensen aan te nemen (door o.a. de gemeente) 

¶ Doorontwikkelen van de eigen vaardigheden: toekomstperspectief (m.b.v. UWV?) 

¶ Toekomstperspectief 

¶ Vrouwen betrekken bij het proces 

¶ Eerder inventariseren, vragen aan de mensen, willen ze blijven in Nederland of willen ze toch weer 
 terug. Dit niet te lang laten sudderen 

¶ Genoeg geld en aandacht voor trauma’s en geestelijke problemen in het algemeen 

¶ Integratie (kan) lang duren, dus dat er de komende jaren geld en aandacht voor integratie blijft.  

¶ Gepensioneerde docenten inzetten 

¶ Respect 

¶ Hier komen brengt ook verplichtingen met zich mee: taal leren, inzet/interesse tonen/normen en 
 waarden leren kennen en je eraan houden. Of je het er mee eens bent of niet 

¶ Wat doet het COA: ik ga er vanuit dat de gemeente de reeds opgedane ervaringen tot nu toe in het 
 land meeneemt/van leert 

¶ Dat de gemeente in de loop van de tijd interesse toont in de mensen hoe gaat het naar de bewoners 
 van de gemeente 

¶ Laagdrempelige contactmogelijkheden 

¶ Ondersteuning bieden bij vakbekwaam maken voor onze maatschappij 

¶ Geen hulpverlening maar ondersteuning. Welke leidt tot zelfstandigheid 

¶ Multiculti 

¶ Normen en waarden wederzijds uitwisselen 

¶ Schaalvraag grootte 
 
Heb je een idee wat er kan gebeuren met al die initiatieven hoe kan je dat sturen. Wie kan dat doen? 
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¶ Je moet professionals de ruimte gunnen om te coördineren en ook zelf laten doen 

¶ Ook cultuur en kunst naast sporten  

¶ Sporten vooral voor kinderen, financiële mogelijkheden verzorgen  

¶ Art 1 van de grondwet (gelijke behandeling) (dus Nederlandse kinderen die sport niet kunnen betalen, 
 ook laten sporten en niet alleen betalen voor de vluchtelingen) 

¶ Nu investeren, verdien je straks terug  

¶ Specifieke aandacht voor pubers (trauma’s) 

¶ Eigen kerkgebouw (Godshuis) 

¶ Eigen identiteit behouden 

¶ Integreren ook voor eigen bewoners (aandacht aan eigen bewoners) 

¶ Betrek Vluchtelingenwerk, zij hebben ervaring  

¶ Mensen moeten steeds meer zelf doen  Pas op dat ze niet overbelast worden  Overheid schuift teveel 
 naar de burgers  Gemeente meer verantwoordelijkheid nemen  
 
Wat denken jullie dat mensen nodig hebben om de vluchtelingen te ondersteunen? 

¶ Kennis van cultuur 

¶ Nieuwsgierigheid 

¶ Er zijn mensen die niet willen integreren 

¶ Aanspreekpunt voor de helpers (als het moeilijke materie is) 

¶ Netwerkjes 

¶ Intervisie 
 

 Tafel 3: 

¶ Stagelopen bij bedrijven 

¶ Opleiding bieden 

¶ Buddy/vriend koppelen aan gezin 

¶ Particuliere vrijwilligers 

¶ Taal zo snel mogelijk leren. Al in AZC 

¶ Wijkteam snel schakelen; hulp inzetten; korte lijnen in zorg 

¶ Prefab kleine wijkjes bouwen voor statushouders 

¶ Kwalitatief goed met tuintje, omgeving, speeltuin etc. 

¶ Gastgezin; contact; verhaal moet bekend zijn; voorstellen 

¶ Geen economische integratie 

¶ Goede professionele begeleiding 

¶ Waarom integratie? Waarom afdwingen? 

¶ Structuur in hun dag/nacht indeling 

¶ Op kleine schaal integreren 

¶ Kleine opvang 

¶ Ik vind dat hier in NL komen ook verplichtingen met zich meebrengt, zoals verplicht snel en 
verstaanbaar Nederlands spreken en als hier bij sommige problemen mee zijn, dat daar wel tijd/inzet 
en geld voor is; meer aandacht nodig 

¶ De wil/inzet om de cultuur/gewoontes en wetten te leren kennen 

¶ Meehelpen in hun eigen voorzieningen zoals schoonmaken en koken 

¶ Geen integratie, dan terug naar eigen land 

¶ Geen economische vluchtelingen 

¶ Taal en cultuur snel leren en uitvoeren 

¶ Indien asielzoekers strenge toezicht op gedrag en waar men zich ophoudt en zeker niet in dorpskern! 

¶ Ambacht/vak leren 

¶ Containerwoningen 

¶ Reikerhaven Amsterdam voorbeeld van participeren: PvdA geeft geld voor studie in Libanon e.d. om te 
leren. Huizen bouwen, land bewerken, eigen bedrijven opzetten, veehouderij, boerderijen zodat ze bij 
terugkomst in eigen onderhoud kunnen voorzien. 

¶ Sociale werkplaats werken tussen de Nederlanders, zodat ze Nederlands leren spreken/schrijven 

¶ Fietsen, verkeersregels 

¶ Geschiedenis van Nederland; gewoonten en gebruiken 
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¶ Kookproject – zie Heerhugowaard 

¶ Illusie om iedereen een baan te bieden 

¶ Vrijwilligerswerk 

¶ Begin met vriendelijk te zijn en ze open te ontvangen 
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Bijlage  

Bijeenkomst op dinsdag 17 mei 2016 in Dorpshuis Hippolytushoef 
 
1) Opvang vluchtelingen – die nog geen verblijfsvergunning hebben. Hoe kan Hollands Kroon het beste 

vluchtelingen opvangen?  
 

Tafel 2: 

¶ Geen AZC in HK. Noodopvang max 50 mogelijk 

¶ Nederlandse taal 

¶ Noodopvang in HK, AZC liever niet – kleinschalig, verdeeld over de gemeente 

¶ Kleinschalig, minder dan 100 

¶ Zowel met of zonder vergunning opnemen 

¶ Denk aan integreren in woonwijk 

¶ Aantal delen door aantal plaatsen 

¶ Niet “shoppen” met asielzoekers; vang ze als gemeente op voor langere tijd, zodat de kinderen niet 
steeds naar een nieuwe school moeten 

¶ Kleinschalig = 300 

¶ Opvang in dorpen, niet in tenten 

¶ Kleine groepen, 30 tot 50 (zoals in jeugdherberg Den Oever in jaren  ’80) 

¶ Bij opvang mensen zonder verblijfsvergunning langer in onze gemeente, en niet een aantal dagen en 
weer verhuizen. Dit vooral voor de kinderen. 

¶ Opvang in/buiten kernen is mogelijk; ook voor niet-statushouders. AZC van 300 is prima. 

¶ 300 is te veel in onze kleine kernen 
 
 Tafel 5: 

¶ Niet in een groot centrum anders is het een dorp in een dorp. Max. 250 

¶ Met tijdelijke arbeidskrachten (Polen) 199 mensen. (visie HK max. 200 vluchtelingen) 

¶ Trek je eigen plan, ga niet van het COA uit. Uitgangspunt: wat kan de gemeenschap dragen 

¶ Voldoende maatschappelijk werkers+ vrijwilligers 

¶ Individueel behoeftes onderzoeken en uitvoeren. Scholing kinderen, taallessen, activiteiten.  

¶ Begeleiding vluchtelingen 

¶ Werving vrijwilligers via persoonlijk gesprek en niet via internet  

¶ Professionele vrijwilligerscoördinator aanstellen  

¶ Extra geld van de gemeente 

¶ Waarom azc bouwen als er genoeg woningen zijn? 

¶ Waarom niet meteen opvang in eigen huis? 

¶ Gastdorp   

¶ Voorstander gastdorp   

¶ Gastdorp heet vluchtelingen welkom, dus ene dorp wel gastvrij en het andere niet. (beleid 
ontwikkelen waar rek in zit) 

¶ Werkdorp, bejaardenhuizen, lege scholen    

¶ Eigen potje koken. Ook in het kleine kamertje verwezenlijken   

¶ Privacy 

¶ Kleinschalig opvang, gezinnen, 200-300 mensen, 200 goed werkt. Opvang in de grotere dorpen    

¶ Ja opvangen. (1 persoon zegt nee) 

¶ 1 grote AZC in Anna Paulowna m.b.t. treinstation   

¶ Kleinschalige opvang, meer kansen voor de asielzoeker 

¶ Mensen met status  kunnen in de gemeente blijven wonen   

¶ Eerlijk zijn naar vluchtelingen zonder status, geen vage beloften  

¶ Activiteiten decentraliseren, sport, muziek, dans en eten   

¶ Opvang onder begeleiding   Opvang onder zoveel mogelijke begeleiding    

¶ Kinderen gaan naar school laat de ouders ook meedoen   Leren – taal – cultuur   

¶ Meer taalles en andere lessen    
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¶ Informeer actiever als gemeente of ‘tegen’ stem te nuanceren   

¶ Statushouders erbij betrekken (oude die hier al geïntegreerd zijn) 

¶ Snel bekend maken   

¶ Zorg dat de asielzoeker snel een bekende wordt in zijn/haar woonomgeving. Dus kleinschalig 
opvangen   

¶ Aanpassen aan onze waarden. Geen moskeeën bouwen. Aanpassen aan onze waarden   

¶ Angst van de vluchteling, aandacht hiervoor. Hulpverlening hiervoor    

¶ Geen AZC, maar kleinschalig. Statushouders prima    

¶ Minimum 250 in AZC 

¶ Laat statushouders niet alleen het proces doorlopen, maar laat ze ook als vrijwilliger gelijk meedraaien   
Men heeft iets te vertellen (uit symbiose is voordeel te halen) 

¶ Integere screening 

¶ Vluchtelingen krijgen alles, 25000 Nederlanders uit huis gezet. Hoe verhoudt zich dat   

¶ 4 kleinere (200) AZC in hoofdkernen, 800 wordt als bedreigend ervaren (soms) 

¶ Mensen die willen blijven, moeten na status krijgen, ook kunnen blijven   

¶ Zo snel mogelijk na binnenkomst taal e.d. leren, zonder garantie op status. Anders gaat teveel tijd 
verloren   

¶ Ouders met kinderen betrekken in leerproces, stimuleren vanuit overheid   

¶ Hulpverleners van COA hoeven niet op 1 groot centrum, kunnen ook rouleren langs kleinere centra   
 
2) Vergunninghouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning). Wat kan Hollands Kroon doen om 

vergunninghouders zo goed mogelijk te huisvesten? 
 

Tafel 1: 

¶ Eerste contact met vergunninghouders is belangrijk i.v.m. netwerk te vormen 

¶ Niet bij elkaar; niet te veel en her en der verspreid 

¶ Eigen mensen eerst qua werk en woning 

¶ Zelf bouw 

¶ Geen Hendsweel toestanden 

¶ Statushouders kleinschalig 

¶ Geen clustering van vluchtelingen; Wieringen moet naar ratio opnemen 

¶ Bouw ”Ons Dorp“ 

¶ Hulp van vrijwilligers, aannemers etc. 

¶ Het mag geen getto worden 

¶ Eigen volk mag hier ook wonen 

¶ Woningen vrijmaken binnen alle kernen 

¶ Spreiden van statushouders 

¶ In de wijk wooneenheid van bijv. 3 woningen 

¶ Overleggen met woningbouwverenigingen 

¶ Zorg eerst voor goede screening en uitzetbeleid 

¶ Gemeentehuis 

¶ Hoe zit het met eigen mensen? 

¶ Bij voorkeur gezinnen 

¶ Wonen verspreiden 

¶ Verdeeld over het dorp 

¶ Geen getto 

¶ Verzekering bij werken 

¶ Allen mogen naar Wieringen komen; mag geen excuus zijn voor andere gemeenten op niet te willen 
opnemen 

¶ Bouw samen met statushouders eigen woonruimte; zo creëer je op termijn genoeg woonruimte 

¶ Ons Dorp – stichting oprichten – deels prefab 

¶ Sluit aan bij visie gemeente 

¶ Wooncontainers voor statushouders 

¶ Tijdelijk in recreatiewoningen 

¶ Mensen die staan ingeschreven niet achterstellen 
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¶ Woningen alleen voor statushouders en ook zelf tuin onderhouden 

¶ Buren inlichten over omgang met buitenlander of contact met vluchtelingenwerk 

¶ Beleid woningbouw onder de loep nemen; Rabobank verbouwen 

¶ Woningen bouwen 

¶ Afboeken gemeentehuis Wieringen 

¶ Overleg gemeente met woningbouwvereniging om gettovorming te voorkomen 

¶ Wieringen dreigt afvoerpuntje van HK te worden 
 

Tafel 4: 

¶ huizen bouwen: Kapellehof, Breehornstraat 

¶ woning bouwen, niet verkopen 

¶ gemeentehuis, scholen, banken verbouwen 

¶ keuze aan de asielzoeker om een huis te delen 

¶ sportsubsidie voor volwassenen 

¶ opnemen in verenigingen 

¶ gemeentehuis Hippolytushoef verbouwen; dichtbij voorzieningen 

¶ meer huizen bouwen, staat in een paar weken 

¶ tijdelijke woonunits, bv bij campings 

¶ 250 statushouders huisvesten volgend jaar 

¶ oudere huisvesting die wordt verlaten niet slopen, maar jongeren in laten wonen bv antikraak 

¶ veiligheid in het gebied? 

¶ niet iedere statushouder kan fietsen 

¶ niet ver hoeven reizen voor voorzieningen 

¶ Kreileroord niet geschikt vanwege gebrek aan voorzieningen 

¶ gemeente nieuwe scholen bij het zwembad bouwen 

¶ zorgen voor spreiding bij plaatsing 

¶ gezinnen in huizen 

¶ 250 vluchtelingen huisvesten 

¶ fietsles 

¶ maatjes voor elk gezin vergunninghouders 

¶ opvang verspreid in de wijk (voorkom kleine getto’s) dit moet je gericht verdelen 

¶ scholen niet erg geschikt voor vergunninghouders 

¶ vergunninghouders hebben werk nodig om ergens langer te willen blijven 

¶ creëer een opvang waar ze langer kunnen blijven, zodat ze erbij kunnen gaan horen, een bekende 
voor de omgeving 

¶ benut kwaliteiten bijv. In vrijwilligerswerk: breicafé  

¶ vluchtelingenwerk Nederland moet een vast aanspreekpunt hebben in de gemeente 

¶ welke bijdrage levert “de uitkering” een bijdrage aan land van oorsprong 

¶ extra geld voor vergunninghouders > sport 

¶ AZC niet altijd taalles/inburgering. Dus geen criterium om vergunninghouder te zijn 

¶ zo snel mogelijk werkervaringsplaats (al is het maar een dagdeel per week) 

¶ verzorgingshuis leegstand > samenwonen 

¶ uitdaging om te helpen. Iedereen floreert beter als er meer te doen is in het dorp (met nieuwe 
gezinnen) 

¶ integratie in elk dorp, hulp van dorpsgenoten helpt de integratie? 

¶ ongeveer 30 a 40 mensen per dorp 

¶ middenstand, scholen, verenigingen varen er wel bij 

¶ extra aandacht voor kinderen > kleding, sport e.d.  

¶ jeugdsportfonds! 

¶ mantelzorgwoning in de tuin 

¶ 500 personen moet kunnen, makkelijk! 

¶ meer dan 121 personen! 

¶ veel dingen doen/aanwijzen 

¶ extra aandacht voor vrouwen 

¶ in de kernen, verdeeld over diverse kernen 
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¶ gemeente koopt woningen op om te verhuren 

¶ lastig dat we afhankelijk zijn van huurwoningen 

¶ in alle kernen ondernemers de mogelijkheid geven woningen te bouwen en leegstaande 
bedrijfspanden/boerderijen/scholen 

¶ maak maatjesproject 

¶ vooral luisteren wat mensen zelf willen 

¶ niet het wiel opnieuw uitvinden 

¶ niet betuttelen 
 
3) Integratie: Hoe kunnen vluchtelingen zo goed mogelijk integreren in de samenleving van Hollands Kroon? 
 
 Tafel 3: 

¶ Gelijk starten met integreren ongeacht hun status 

¶ Extra hulp voor kinderen die de taal slecht spreken 

¶ Taal leren volwassenen 

¶ Ondersteunen bij de gewoontes van dit land 

¶ Normen en waarden  

¶ Ondersteunen bij praktische zaken als onderhoud huis, tuin 

¶ Inkopen doen 

¶ Handhaven op onze regels 

¶ Vooroordelen 

¶ Onderhoud mensen moet betaald worden door gemeenten 

¶ Eigen mensen worden op straat gezet 

¶ Kleine dingen bijv. Koffie drinken, kinderen helpen 

¶ Hulplijn vanuit de gemeente bij problemen die burgers ervaren in de omgang met buitenlanders 

¶ Waarom geen mannen? 

¶ Kleinschalige azc 

¶ Geen azc, alleen statushouders 

¶ Werk belangrijk 

¶ Aan Simpel werk helpen 

¶ Kinderen naar de dorpsscholen  

¶ Kinderen onderwijs geven faciliteren 

¶ Wereldcafé 

¶ Integratie van twee kanten 

¶ Sportverenigingen nodigen vluchtelingen uit om mee te doen. 

¶ Vrijkomende scholen behouden voor asielzoekers 

¶ Lege gebouwen gemeente faciliteren voor allerlei activiteiten, sport/creativiteit 

¶ Profiel Who am I 

¶ Het doel is niet de organisatie, maar de activiteiten  

¶ Burgers die iets te bieden hebben, gewoon doen. 

¶ Liaison/verbinder/coördinator 

¶ Website met activiteiten  

¶ Samen koken 

¶ Bestaande initiatieven gebruiken 

¶ Maatwerk 

¶ Cursus Engels in het azc 

¶ Faciliteiten ook door de gemeente beschikbaar gesteld (Volwassenen en kinderen) 

¶ Gemeente zorg bieden voor behoud sportaccommodatie 

¶ Goed verspreiden over de gemeente/kernen dan gaat integratie op een positieve manier 

¶ Maatjesproject 

¶ Zinvolle invulling van de dag 

¶ Normen en waarden die in Nederland gelden meegeven 
 
Tafel 6: 
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¶ Taal leren; vrijwilligerswerk doen; meer kunnen wat dan (hogere opleiding); geen verdringing op de 
arbeidsmarkt; eigen mensen kunnen ook = dilemma 

¶ Zinvolle invulling van vrije tijd; omzetten diploma’s; arbeidsmarkt; laat ze zelf koken; maak ze 
vertrouwd in de leefomgeving waar ze komen 

¶ Verplaats je in hun situatie; stel dat je zelf vluchteling zou zijn; wat zou je dan willen? 

¶ Echte vluchtelingen helpen; kost veel geld; eigen mensen eerst helpen (voedselbank, uithuiszetting); 
eigen volk meer rechten dan vluchtelingen 

¶ Leerplicht; zwembad open; scholenbouw; samen koken; voorzieningen; integratieplan 

¶ Integratie is makkelijker bij kleine groepen in kleine AZC’s 

¶ Respecteer normen en waarden en religie wederzijds 

¶ Gemeentehuis Hippo gebruiken en andere leegstaande gebouwen 

¶ Infra (te voet bereikbaar) 

¶ Zinvolle invulling tijd; snel vertrouwen opbouwen 

¶ Wissel ervaringen uit met andere gemeenten 

¶ Ieder gezin een passend maatje/gezin 

¶ Gastgezinnen organiseren vooral door ouderen uit de gemeenschap 

¶ Moskee bezoek in het gemeentehuis Wieringen of in een kerk in Hippo (deel gebedsruimten) 

¶ Integratie activiteiten organiseren 

¶ Leer ze tuin verzorgen 

¶ Psychische verwerking vraagt om meer speelse vormen en begeleiding 

¶ Wij moeten ook integreren 

¶ Betrek oud-statushouders bij de integratie 

¶ Papieren sneller omzetten 

¶ Informeren voor niet-statushouders – integreren voor statushouders 

¶ Niet over 5 jaar zeggen dat de integratie is mislukt door tekort aan voorzieningen 

¶ Mag niet mislukken; verdeeld ze over de 22 kernen 

¶ Als gelijken met elkaar omgaan 

¶ Kinderen direct naar school; voldoende scholen, voldoende onderwijzend personeel 

¶ Ouders helpen met de NL taal; onze gewoonten en gebruiken uitleggen 

¶ Betrekken in onze sociale activiteiten zoals voetbal, dansen, koffie drinken, boodschappen halen 

¶ Integreer via de kinderen/school 

¶ Nederlandse de gewoonten en gebruiken accepteren van de vluchtelingen 

¶ Mogelijkheid tot moskee bezoek door busvervoer 

¶ Zorg dat de buitenlander snel een bekende wordt bij de Nederlander 
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Bijlage  

Bijeenkomst op donderdag 19 mei 2016 in De Buren, Wieringerwerf 
 
 
1) Opvang vluchtelingen – die nog geen verblijfsvergunning hebben. Hoe kan Hollands Kroon het beste 

vluchtelingen opvangen?  
 
Tafel 4: 

¶ Geen AZC in HK 

¶ Er is een chronisch woningtekort 

¶ Onze veiligheid voorop! 

¶ samenscholing van status lozen leidt tot agressie 

¶ Max. 100 asielzoekers 

¶ Geen probleem AZC, minstens 300, ik voel me moreel verplicht 

¶ Integratie - alle kosten voor COA 

¶ Aanpassen aan cultuur 

¶ Gedragsregels (cultuur) 

¶ Taal leren 

¶ Geen economische vluchtelingen 

¶ Echte vluchtelingen oké 

¶ Veiligheid/bedreiging 

¶ Positief tegenover gezinnen 

¶ Inburgering 

¶ Respect 

¶ De vluchtelingen zoveel mogelijk verspreiden over de kernen 

¶ bevordert de integratie zoveel mogelijk contact met de plaatselijke bevolking 

¶ Maatje statushouder voor de mensen in het AZC, om ze de cultuur onze te leren. 

¶ Kleinschaligheid, verschillende motivaties (doelgroepen) bij elkaar 

¶ Aantal is 1-2% van het aantal inwoners 

¶ Kleine AZC tot 200. Voorzieningen 

¶ Versnipperd over meerdere kernen 

¶ Hoeveelheid opvang binnen gemeente naar rato inwoners 

¶ Zinvol azc heeft 750 of meer personen - niet in HK 

¶ Economische kansen 
 
Tafel 8: 

¶ Cultuurverschil 

¶ Geen alleenstaande mannen 

¶ Veiligheid/onveiligheid 

¶ Tip. AZC is Wassenaar – rijke buurt 

¶ Locatie Anna Paulowna i.v.m. treinstation. Ver weg van hier 

¶ Tegen AZC 

¶ Veiligheid Nederlandse vrouwen – ander mentaliteit mensen 

¶ Twijfel over bereidheid aan te passen aan onze normen en waarden 

¶ Er zijn al veel buitenlanders in Wieringerwerf/Middenmeer 

¶ Oponthoud in leren van kinderen i.v.m. buitenlanders achterstand in taal/cultuur 

¶ Geen respect voor vrouwen/kinderen 

¶ Veel moslimmannen zien Nederlandse vrouwen als hoeren 

¶ Geef ze een snelle procedure 

¶ Veiligheid kinderen (dochters) 

¶ Maak snelle schifting tussen oorlogsvluchtelingen (die zeker een status zullen krijgen) en zgn. 
economische vluchtelingen. 

¶ Direct in AZC met taal beginnen – snelle integratie 
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¶ Geen economische vluchtelingen 

¶ Mengen zonder status en met status 

¶ Herberg de echte vluchteling 

¶ HK = grootste gemeente in NL; klein tot gemiddelde bevolkingsdichtheid – gebruik die elementen 
t.b.v. meerdere kleine AZC’s 

¶ Overheid + gemeenten moeten gelijkwaardige partners zijn die samen het vluchtelingenprobleem 
oplossen. 

¶ AZC: waar? Hoeveel mensen per AZC? Wat zijn de voorwaarden voor de plek van het AZC? Een grote 
opvang of een aantal kleinere? Hoe zal de veiligheid worden gewaarborgd? Gaat het een kamp 
worden? Met hekken eromheen? 

¶ Medewerking provincie i.v.m. de vele culturen 

¶ Nieuwbouw moet kunnen 

¶ Direct starten met taalonderwijs 

¶ Locatie dicht achter het gemeentehuis of plan ’t Veld voor AZC en statushouders 

¶ Geld beschikbaar per persoon. COA betaalt 

¶ 300 te groot AZC 

¶ Zinvolle tijdbesteding regelen 

¶ Direct beginnen met integratie en Nederlandse taal 

¶ Mijn voorkeur gaat niet uit naar een AZC! 

¶ Kleinschalige opvang in Anna Paulowna. Niet meer dan 100 

¶ Er zijn te kort voorzieningen 

¶ Goede controle op ziektes 

¶ Eigen mensen (bewoners moeten ook hun veiligheid hebben) 

¶ Liever geen AZC 

¶ Taal 

¶ Anna Paulowna goede plek 

¶ Duidelijke regels 

¶ Hoe wordt de toezicht geregeld? 

¶ Kleinschalig. Maar hoe ga je om met de buurttoezicht 

¶ Niet alle mensen zijn gelijk. Acceptatie vooroordelen 
 
Tafel 9: 

¶ Een AZC in Den Helder, een AZC in Heerhugowaard; nu ook in Hollands Kroon = veel te veel! 

¶ Heel veel overlast veroorzaken de vluchtelingen in Den Helder en Heerhugowaard. Ik maak me ernstig 
zorgen over de veiligheid van mijn en onze kinderen met zoveel jonge mannen zonder gezin; er zijn al 
zoveel voorbeelden dat het fout gaat; komen er meer agenten? 

¶ Veel vluchtelingen met geestelijke problemen en jeugd die hier naar school gaat; op het Wiringherlant 
kunnen ze de roosters nu al niet kloppend maken, dan straks met zoveel kinderen erbij, een flinke 
belasting voor de leraren en leerlingen met leerproblemen 

¶ Er wordt veel geld uitgegeven voor een AZC, terwijl er zoveel bezuinigd wordt in de thuiszorg 

¶ Snelle procedure – 1 maand 

¶ Plek voor minstens 600 mensen – hoe hou je draagvlak bij de bevolking? 

¶ Kleine opvang; niet meer dan 300 per gemeente; verdeling naar inwoners per dorp 

¶ Buiten de dorpskernen; opvang zoals de Poolse medewerkers; anders geen opvang 

¶ Economische vluchtelingen niet toestaan 

¶ Snellere mogelijkheid om te kunnen werken 

¶ Een opvang die menselijk is met perspectief naar de toekomst 

¶ Ook de mening van de vluchteling vragen met hoeveel ze bij elkaar willen wonen 

¶ Voorstander van klein AZC! 

¶ Goede begeleiding van de vluchtelingen 

¶ Meer dagbesteding = minder verveling, minder rottigheid 

¶ Te weinig politie in HK voor deze problematiek 

¶ Niet meer veilig voelen in eigen woonomgeving; ik zal mij in het donker enkel met een auto 
verplaatsen binnen het dorp 

¶ Gemeente moet niks; moet wel denken aan de grondwet t.a.v. burgers 
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¶ Bedrijven en particulieren kunnen investeren in zo’n park 

¶ Kleine opvang, bijv. max 50; anders is het organisatorisch veel te moeilijk; dat kunnen wij als 
Hollanders niet goed; wel een wereldgebouw; als dat niet kan ben ik voorstander van bij een grotere 
stad en professionele hulp hier veel te regionaal; plek park tegen IJsselmeer aan of bij bos; daar 
kunnen bedrijven dan in investeren 

¶ Voorkoming: getto, illegaliteit, uitgeprocedeerde vluchtelingen 

¶ Alle gemeentes opnemen 

¶ Woningnood; wachtlijsten steeds langer; in W’werf verhoogd naar 4 jaar 

¶ Niet alleen statushouders zoeken; 15% actief zoeken klopt niet! 

¶ Gemeente moet signaal afgeven; vluchtelingen in regio werkt anders mee aan mensensmokkel + 
doden 

¶ Vraagstukken doorlichten asielzoekers loopt niet zuiver; werkwijze COA niet zuiver 

¶ Ontkennen eerstgenoemde getallen 200 statushouders, 600/800 voor AZC – word besproken 

¶ AZC in grote kernen 

¶ AZC bijv. in Wiringherlant lokalen in gebruik; sporthal uitbreiden; integratietraject direct starten 

¶ Mensen die vluchten komen uit landen die de NAVO met VS bombarderen; Irak, Syrië, Somalië, Libië 
etc.; het is schrijnend dat en militair industriële complex winst maakt en de belastingbetaler de kosten 
draagt 

¶ Bezuinigen op alle zwakke groepen, ouderen, scholieren, zorgzoekenden, maar er is wel miljarden 
beschikbaar voor vluchtelingen 

¶ Accepteren van quota is machtsmisbruik; maak eerst een kostenanalyse – 60% eindigt in de bijstand; 
stel een maximum in 

¶ Kleine hoeveelheden vluchtelinge oké, maar klein is klein; een paar gezinnen per dorp zullen worden 
geaccepteerd 

¶ Grote groepen geven onrust; ze zullen ook naar onze maatstaven moeten leven, zo niet dan weg! 

¶ Wanneer een groep direct in de buurt komen wonen, wat gaat er dan gebeuren met de huidige 
bewoners? 

¶ Houden wij dezelfde rechten en plichten en hebben de vluchtelingen ook dezelfde rechten en 
plichten? Zo ja, hebben de eigen inwoners ook dezelfde privileges en vrijstellingen: gratis medische 
hulp, gratis inrichten van woningen, gratis woningen, gratis uitkeringen?? 

¶ Wat gebeurt er met de waardeverminderingen van de eigen woningen waar we jaren voor werken en 
zwoegen die door deze gedwongen situatie gigantisch in waarde zullen zakken, waardoor wij later 
minder eigen geld hebben wat we hard nodig hebben 

¶ Wanneer er een flinke stijging van criminaliteit komt, wat gaat er gebeuren? Komt er meer politie om 
de boel in de gaten te houden? 

¶ Bij een stijging worden we gecompenseerd met beveiligingsmateriaal 

¶ Wanneer onze huizenprijzen dalen MOET er gecompenseerd worden 
 
2) Vergunninghouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning). Wat kan Hollands Kroon doen om 

vergunninghouders zo goed mogelijk te huisvesten? 
 
Tafel 1: 

¶ Not in my backyard 

¶ Vluchtelingen spreiden in dorpen en woonkernen en straten, geen getto’s . Extra sociale 
 huurwoningen    

¶ Tegen: eerst huizen voor eigen volk. Gedrag vluchtelingen: vrees veiligheid kinderen    

¶ Opvang vergunninghouders prima. Extra sociale woningen. Geen angst voor veiligheid   

¶ Als er geen geld is voor eigen bewoners die hulp nodig hebben, is er ook geen geld voor de 
 vluchtelingen 

¶ Keuze van AZC naar voorkeur HK (dus dat als mensen in azc in HK opgevangen zijn, dat ze dan ook hier 
 gehuisvest mogen worden    

¶ Een huis voor een statushouder en ook voor onze inwoners   

¶ Geen groot azc, maar verspreiden over de inwoners en wat gaan jullie doen voor alle jongelui die al 
 jaren staan ingeschreven en nog thuis moeten blijven wonen    

¶ Maak me zorgen over onze veiligheid en meer voor beveiliging (extra agenten)   
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¶ Minimaal 50/50 (dus gelijke verdeeldheid tussen inwoners en statushouders)   

¶ Meer woningen bouwen   

¶ Mensen met status verspreiden    

¶ Is er genoeg geld voor de kinderen met problemen (rugzakje)   

¶ Geestelijke problemen hebben ze vast. Gaat dat niet ten koste van onze eigen jongeren    

¶ De statushouders goed inburgeren en dat het aan de gemeente is de bevolking op de hoogte te stellen 
 van wat er speelt    

¶ Eerste stap integratiehouders ligt bij de integratiehouders    

¶ Persoonlijke begeleiding per huishouden eerste maand    

¶ Veel statushouders geen probleem    

¶ Geen AZC i.v.m. Heerhugowaard en Den Helder problematiek   

¶ Veel statushouders geen probleem    

¶ Zorgen dat ze zo snel mogelijk gehuisvest raken. Er zijn tekort huizen. Eigen bewoners eerst voor gaan   
 Maar ook een statushouders heeft dezelfde rechten als inwoners    

¶ Wel huisvesting maar niet ten nadele van onze eigen bevolking. Er staan al jaren mensen op de 
 wachtlijst en die gaan voor. Ook zou ik graag zien dat er woningen worden aangeboden voor complete 
 gezinnen    

¶ Maximaal mengen (integreren) dus maximale spreiding 

¶ Huizen tekort: beschikbaarheid verdelen tussen eigen bevolking en vluchtelingen   

¶ Betaalde lokale buddy’s voor vluchtelingen   

¶ Maak een vluchteling benaderbaar: info cultuur vluchteling richting bevolking, leer NL-taal en onze 
 cultuur   

¶ Laat vluchteling adopteren door de wijk   

¶ I.v.m. integratie statushouders huisvesten in groepen  (kleinschalig geclusterd) met uitzicht op woning: 
 hiervoor zo nodig nieuwe sociale woningbouwprojecten opstarten    

¶ Locaties ontwikkelen voor sociale woningbouw   

¶ Gebruik leegstaande panden of panden plat en dan nieuwe goedkope woningen    

¶ Ondanks dat het vergunningshouders zijn blijft de angst toch bestaan    

¶ Bouw tussen K’roord en W’werf verbinding. Is ook goed voor Kr’oord    

¶ Lege gebouwen geschikt maken voor bebouwing    

¶ Gastdorp commissie om nieuwe bewoners welkom te heten per dorp en opneemt (sport, vrije tijd, 
 activiteit, boerenkool) 

¶ Betaalde, lokale buddy’s voor vluchtelingen   

¶ Nu huizen gaan bouwen, direct   
 

Tafel 3: 

¶ Thuis voelen 

¶ Wat als ze niet willen? 

¶ Niet alleen taal, maar ook normen en waarden/gewoontes 

¶ In Nederland sinds 2008 1,6 miljoen ontslagen, 600.000 werklozen 

¶ Haal vluchtelingen uit AZC 

¶ Integratie: informatie, voorlichting, taal, school, contacten buren 

¶ Fiasco, Denial of service. We hoeven alleen maar naar de specifieke wijken te kijken in de grote steden 

¶ Integratie is een illusie 

¶ Werk is de olie om het integreren te stimuleren 

¶ We bieden voor nu een veilige haven 

¶ Zij en wij starten meteen met taal leren 

¶ Zorg voor zelfrespect en dat is werk 

¶ Als het veilig is gaan ze terug 

¶ Wat is essentieel: taal en onderwijs, dagbesteding/sport, werk/vrijwilligerswerk, ouderenzorg 

¶ Aanpassen aan onze regels, respect voor geloof en cultuur 

¶ Niet automatisch een uitkering, maar voldoen aan humane normen 

¶ Heel groot gevaar is dat mensen uit onze eigen gemeenschap de vluchtelingen gaan zien als 
concurrent op de arbeidsmarkt 
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Tafel 6: 

¶ Andere mensen accepteren 

¶ Activiteiten ontplooien om elkaar te leren kennen 

¶ Het mag niet eindeloos duren voor er opvang is 

¶ Niet zeulen met mensen; ze moeten zich kunnen verankeren 

¶ Welkom heten betekent een geïntegreerde aanpak koppelen aan bestaande bewoners; onderling 
contact t.b.v. steun 

¶ Huisvesting realiseren die ook voor de verre toekomst past 

¶ Dagbesteding i.p.v. WMO 

¶ Openbaar vervoer frequentie = mobiliteit 

¶ Inventariseer kwaliteiten en kennis; respecteer kennis, vaardigheden en cultuur 

¶ Zorg dat we allen“ rijker”  worden van de nieuwkomers 

¶ Niet afwijzen! 

¶ Verspreid wonen 

¶ Daar huisvesten waar men zich naar kwaliteiten kan ontwikkelen (universiteit) 

¶ Geen grote groepen bij elkaar – goed laten integreren 

¶ Lokaal mensen betrekken voor taalles etc. bevordert gelijk integratie; zo leren ze snel mensen kennen; 
olievlek wat zich verspreid 

¶ Prefab woningen, paar woningen bij elkaar; kleine plannetjes neerzetten; desnoods woonbestemming 
aanpassen 

¶ Meer woningen voor lage inkomens 

¶ Huidige gebouwen die leeg staan geschikt maken 

¶ Info COA om verdere stappen te kunnen maken 

¶ Nu investeren in verspreid woonaanbod voorkomt problemen en kosten later; preventief 

¶ Dagbesteding, vrijwilliger/buddy in het dorp 

¶ UWV 

¶ Niet alleen zorgen voor bakstenen, ook tuin ed. zodat mensen zich thuis voelen en ontspannen 

¶ Als mensen zich thuis voelen investeren ze in hun toekomst en integreren beter 

¶ Taal leren is essentieel 

¶ Goede woonplek bieden 

¶ Werkgelegenheid, opleiding 

¶ De zorg moet goed geregeld zijn; korte lijnen; wijkteam in positie; snel schakelen; inzetten op 
preventie 

¶ Integraal plan opstellen 

¶ Zorgunits – perspectief bieden 

¶ Laagdrempelig werk geven bijv. bij de sociale werkplaats 

¶ Kindercrèche door de buitenlandse vrouwen gerund 

¶ Nederlands leren; schuldhulpverlening snel opzetten; werk; zelf huis bouwen m.b.v. bouwpakket 

¶ Hospita/hotels/pensions 

¶ Toko – Syrisch/Somalisch/Ethiopisch 

¶ Marktkraam met buitenlandse gerechten 

¶ Kookprojecten en dan de producten/ingrediënten in het Nederlands lezen 

¶ Angst wegnemen door communicatie 

¶ Acceptatie van elkaar 

¶ Verhouding NL – asielzoekers 

¶ Arabische wijkagent/aanspreekpunt 

¶ Het zijn mensen – niet alleen buitenlanders 

¶ Niet te ver van voorzieningen 

¶ Geen getto – verspreiden 

¶ FD pagina – Home Swiet Home – voorstellen vluchtelingen 

¶ Verjonging van de kernen 

¶ Speciaal assortiment bij Otjes en Jumbo 

¶ Keuken! 
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¶ Gezichten en namen + persoonlijke info geeft binding 

¶ Zwembaden open! 

¶ Koken en sporten verbindt 

¶ Rijkerhaven – containerwoningen – evt. tijdelijk + nieuwbouwproject 

¶ Renovatie i.p.v. sloop 

¶ Ander gebruik van bijv. scholen – ombouwen 

¶ Particuliere woningmarkt aanboren/aanmoedigen; jongerenhuisvesting 
 
3) Integratie: Hoe kunnen vluchtelingen zo goed mogelijk integreren in de samenleving van Hollands 

Kroon? 
 

Tafel 5:  

¶ kleinschalig houden! 

¶ geen aparte status 

¶ Den Haag meer goed regelen 

¶ asielzoeker niet boven burger plaatsen 

¶ asielzoeker mee laten gaan in gemeenschap 

¶ geen grootschalig in kleine gemeenschap 

¶ wat bedoelt men met integratie: taal leren? Baan/inkomen? Vanaf dag 1 of pas als statushouder? 

¶ aanpassen op school, en gewoon les krijgen van een lerares. Ik ken een voorbeeld dat een leerling 
(asielzoeker) met een bus naar een andere plaats werd gebracht omdat daar een leraar was 

¶ ouders moeten scholing! 

¶ wie begeleidt ze: 50% burgers, 50% specialisten 

¶ genoeg zorg kinderen 

¶ er is een verschil tussen bewoners van een ... t.o.v. statushouders 

¶ zo snel mogelijk beginnen met integreren 

¶ ouder moeten integreren, dan volgen de kinderen. Makkelijker en sneller 

¶ schrijf een wedstrijd uit wie de goedkoopste woning met de minste energieverbruik bouwt voor de 
asielzoekers. Onderwijs kost bv 1 euro per dag. In Kenia kost dat 1 euro per week. Daardoor willen ze 
dat hun kinderen ook gaan 

¶ vroege integratie: bv vrije meningsuiting, vrije keuzes, respect van geloof, duidelijkheid geven wat wel 
en niet van hen wordt verwacht 

¶ goede professionele voorlichting ook daarmee zo jong mogelijk beginnen 

¶ school bv wereldschool, internationaal dus 

¶ ook kleuterscholen oprichten 

¶ als je niet wilt leren om te leven zoals wij leven, zul je moeten accepteren dat je terug moet 

¶ al zouden ze maar Engels kunnen 

¶ ook onze ouderen hierbij betrekken. Denk dat heel veel mensen van 70 en ouder goede voorlichting 
over het hoe en wat van Nederland kunnen geven 

¶ ook Hollands Kroon kan zich onderscheiden 

¶ scholing: inventariseren aanwezige kennis en vaardigheden 

¶ taal 

¶ begeleiding 

¶ wettelijke verplichting 

¶ kleinschalig 

¶ aanpassing aan onze cultuur 

¶ vrijwilligerswerk 

¶ geld: wie betaalt?(gemeenschap), lening?, scholing 

¶ banen: wanneer, wie rechten, waar, voorrang?? 

¶ Nederlandse taal voor zowel asielzoekers als statushouders 

¶ laat ze fysiek iets doen 

¶ uitleggen wat de regels en gewoonten in Nederland zijn 
 
Tafel 2: 

¶ Wat willen de mensen zelf 
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¶ Wat kan het Rode Kruis hierin betekenen 

¶ Aanpassen of opkrassen! 

¶ Op den duur eigen broek ophouden 

¶ Samen met eigen identiteit 

¶ Snelle procedure 

¶ Toekomstperspectief bieden 

¶ Kinderen integreren door school/sporten – appèl op verenigingen/vrijwilligers doen. 

¶ Taal beheersen 

¶ Elkaars cultuur verkennen/respecteren 

¶ Liever verspreid huisvesten dan in een grote groep (wel bereikbaarheid uit 1 cultuur) 

¶ Veiligheid 

¶ Wanneer kun je integreren? 

¶ Werk voor vluchtelingen? 

¶ Wat blijft er voor ons over? 

¶ Buddyproject: wie wil dat op zich nemen? 

¶ Wennen aan de wijze van kleding. Wij moeten ons ook aanpassen aan de gewoonten in andere landen 

¶ Ingewikkeld om zaken te regelen. Te veel papieren 

¶ Taalcoach 

¶ Meer school. Voorbeeld Duitsland; iedere dag 6 uur les 

¶ Mensen doen niets. Zitten thuis 

¶ Gezinshereniging belangrijk op korte termijn 

¶ Mensen zijn gewend bediend te worden 

¶ Moeilijk onderwerp. Er zit veel kaf tussen het koren 

¶ Gezinnen. Daar gaat het  om. 

¶ Taal voor oude mensen. Makkelijker kennismaken met Nederlandse mensen 

¶ Te kort contact personen. Langer en meer op school 

¶ Eigen onderdak zodat mensen zelfstandig kunnen functioneren verspreid over de omgeving 

¶ Lees de geschiedenisboeken. Zijn de mensen werkelijk anders? 

¶ Wangedrag moet aangepakt worden 

¶ Voorrang voor eigen mensen voor woningen 

¶ Is dat wel eerlijk? 

¶ Vrijwilligerswerk kunnen/mogen doen 

¶ Angst voor wangedrag 

¶ AZC – taal, contact, begeleiders, buddyproject 

¶ Respect hebben voor de vrouwen 

¶ Kunnen we die vrijwilligers vinden? 

¶ Integratie kan ook mooi en verrijkend zijn 

¶ Eerlijkheid – gelijk verdeling 

¶ Mensen van 65 jaar geen lening om taal te leren 

¶ GGZ:  psychische begeleiding 

¶ Gedrag land van herkomst t.o.v. land van aankomst 
 
Tafel 7 

¶ Taalles en les/informatie over de Nederlandse samenleving 

¶ Laat ze zo snel mogelijk werken. Werk bestaat altijd 

¶ Gezien de omvang van onze kernen alleen kleinschalige opvang 

¶ Begeleiding die naar de mensen toe gaan kennen 

¶ Werving en selectie optimaal 

¶ Gespreide selectie over werkende groepen 

¶ Normen en waarden; respect voor geloof en afkomst 

¶ 10 x 30 personen over de kernen 

¶ AVO is ook een mogelijkheid 

¶ Werk gezamenlijk met Nederlanders 

¶ Geen gratis taal; je moet het verdienen om hier te zijn 

¶ Verspreiding van de mensen 
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¶ Geen gratis onderwijs; geen pamper mentaliteit 

¶ Noorderkwartier – zonder de bestaande mensen weg te bezuinigen 

¶ Ouderenzorg 

¶ Rust en wederzijds vertrouwen 

¶ Direct bij binnenkomst in Nederland taal, normen en waarden 

¶ Kleinschalig – max. 50 

¶ Volledige dagbesteding 

¶ Als vergunning – integratie al vergevorderd 

¶ Vrijwilligers betrekken 

¶ Professionele hulp leidt 

¶ Pro rata statushouders verdelen over kernen 

¶ Geen grote AZC’s in HK 

¶ Deelnemen aan verenigingsleven 

¶ Per (gast)dorp een welkom-/integratiecommissie of groep opzetten 

¶ Integratie moet topprioriteit hebben 

¶ Integratie is veel belangrijker dan aantallen 

¶ Voor integratie kunnen vluchtelingen het best in groepen aan beginnen 

¶ Integreren zeer belangrijk; niet te veel mensen bij elkaar 

¶ Bij in 10 huizen per straat. 10 straten, max per 2 straten 1 gezin 

¶ Niet voldoen aan onze normen en waarden, land uit 

¶ Niet de betaalde banen van de oorspronkelijke bewoners afpakken, maar werk creëren waar nu geen 
aandacht voor is, bijv. groenvoorziening, onderhoud 

¶ Wanneer de burgers zien dat deze mensen algemeen onderhoud doen, dan zullen ze eerder 
geaccepteerd worden 

¶ Geen werk, geen inkomen. Dat is bij ons ook zo 

¶ Hulp oké maar niet overdrijven 

¶ Er wordt teveel gepraat en te weinig actie gevoerd; ze moeten eigen privileges verdienen 

¶ Azc = min 300 – max 800 = te groot! 

¶ Integratie = kloven weghalen, dus cultuur, taal, wederzijdse waardering van normen en waarden 

¶ Inzet vrijwilligers, dan wel competent 

¶ Helpen aan een zinvolle, wellicht vrijwillige dagbesteding 

¶ Mantelzorg: zonder status niet inzetten bij kwetsbare groepen 

¶ Kleinschalig – geen AZC 

¶ Mensen verspreiden over de dorpen, tussen de mensen 
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Bijlage  

Bijeenkomst op dinsdag 24 mei 2016 in het Wapen van Holland, Anna 
Paulowna 
 
 
1) Opvang vluchtelingen – die nog geen verblijfsvergunning hebben. Hoe kan Hollands Kroon het beste 

vluchtelingen opvangen?  
 

 Tafel 3: 

¶ Geen asielzoekers hierheen; opvang in de regio en in Turkije; er zijn er nu wel genoeg in Nederland 

¶ Laten werken vanaf dag 1 als ze dat willen 

¶ Noodopvang; laat mensen meehelpen/werken in het AZC 

¶ Voor zo kort mogelijke tijd in AZC 

¶ Screening; veiligheid burgers; risicoanalyse; tegen opvang alleenstaande mannen; alleen gezinnen; 
succes 

¶ Gemeente moet zijn deel van asielzoekers opvangen (ook zonder vergunning) 

¶ Voorbereiding van inwoners op helpen opvangen in praktische zin; achtergrond 

¶ Goede info voor inwoners – draaiboek? 

¶ Wel AZC; aantal voor omgeving als vluchtelingen goed afgestemd + voldoende/rendabele 
voorzieningen zoals veiligheid/activiteiten 

¶ Ja, wel opvang maar gerelateerd aan de kleinschaligheid van onze dorpen; als dependance van een 
groot AZC; +/- 200 per grote kern en zelfredzaamheid = moestuin, koken, schoonmaken 

¶ Procedure versnellen 

¶ Veel succes! 

¶ Stel dat wel AZC komt: dan is ’t humaan om toch snel te integreren 

¶ Liever de energie stoppen aan statushouders 

¶ Iedereen die de Ned. Grens over komt moet direct gescreend worden; geen lange wachttijden; geen 
opvang van vluchtelingen zonder verblijfsvergunning zonder eerst screenen 

¶ Versobering die doorgevoerd is binnen de gemeente strookt niet met de gelden die opgehoest 
moeten worden om opvang te realiseren in welke vorm dan ook; handhaaf soberheid of zorg dat 
andere bezuinigingen ook worden teruggedraaid; veiligheid, zorg, onderhoud 

¶ Veiligheid! 

¶ In taakstelling zijn we niet verplicht om vreemdelingen zonder status op te vangen; moeten we dit dan 
wel willen? 

¶ Verdeeld over meerdere kleine centra bij grotere dorpen voor een betere balans; max 200 

¶ Niet meer dan 200; het liefst verdeeld over de diverse kernen; laat de asielzoekers vanaf het begin 
meehelpen in de opvang 

¶ Geen verblijfsvergunning, dan terug naar de regio; vandaar bekijken hoe en wat 

¶ Heel weinig mensen uit HK om deel te nemen aan de discussie omdat de meeste inwoners tegen zijn 
en aangeven dat er met onze adviezen niets wordt gedaan. Zie en lees uw FB pagina 

¶ AZC van 200 mensen evt. in AP achter het gemeentehuis De Ontmoeting 

¶ De mensen moeten direct dingen gaan doen, bijv: koken, bakken, sporten 

¶ Eigen keuken en tuin 
 
 Tafel 5: 

¶ zo kleinschalig mogelijke opvang 

¶ in verhouding met het aantal inwoners (per kern) 

¶ 22 kernen: 1 procent van het aantal bewoners verdeeld over de kernen: 48.000, dus = 480 

¶ niet overheersen 

¶ overkill op de voorzieningen? 

¶ leerlingen  
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¶ bestaande voorzieningen 

¶ sportverenigingen 

¶ dorpskern Breezand +- 100 

¶ betrekken bij de maatschappij 

¶ aantallen zeer belangrijk: niet te veel opvang (asielzoekers) in een kleine gemeenschap 

¶ helpen op school of vereniging 

¶ leegstaand vastgoed 

¶ eigen inwoners enthousiast maken om als vrijwilliger iets te doen voor de mensen die worden 
opgevangen 

¶ kennis maken met; integreren 

¶ wederzijds elkaars cultuur leren kennen 

¶ culturele uitwisseling 

¶ ambachtelijke arbeid vanuit hun thuisland 

¶ ‘je moet ze zoveel mogelijk omarmen’  

¶ voordeel van een minimaal aantal: makkelijker integreren 

¶ gebruik maken van bestaande voorzieningen: sportvereniging, kinderspeelzalen, kinderboerderij, 
gepensioneerden, vervoer, zwembaden 

¶ omarmen van  

¶ arbeidsmigratie 

¶ tussen 100 en 300 in Hollands Kroon 

¶ eventueel in 2 of 3 plaatsen 

¶ kan je ze ook in het platteland plaatsen? 

¶ verdeling aantal personen per gemeente 

¶ aantal moet afspiegeling zijn van landelijk aanbod 

¶ positief over komst opvang in HK 

¶ procedure moet sneller 

¶ snel duidelijk of: terug of statushouder 

¶ snel normen en waarden duidelijk maken: zo nodig sanctie 

¶ op maat maatjes 

¶ creëer contact tussen autochtoon en allochtoon. Geef gezicht en inzicht in normen en waarden 

¶ voldoende ruimte voor: recreatie, vervoer, vrijwilligers, tweerichtingsverkeer 

¶ tot elkaar komen begin bv. De kinderen  

¶ sport 

¶ verdeling aantal personen per gemeenten!!! 

¶ onderkomen binnen de kern van de gemeente 

¶ plaatsen waar integratie goed kan plaatsvinden 

¶ aansluiting met bewoners gemeente < taak 

¶ vaak azc plaatsen 

¶ zorgen voor goede integratie, wederzijds begrip vragen 

¶ gemeente duidelijkheid scheppen richting bewoners HK wisselwerking 

¶ positief over komst opvang in HK onder voorwaarden: hoge spreiding AZC’s, aantallen aanpassen op 
inwonersaantal locatie 

¶ snelle procedure! 

¶ 300 moet kunnen natuurlijk 

¶ grote voorkeur is om in kleinere eenheden van bijvoorbeeld 75  

¶ is het handig om niet statushouders alleen te plaatsen? Nee! In kleine groepen plaatsen... 

¶ aantal vluchtelingen in AZC in verhouding met de grootte van de kern 

¶ er moeten bijvoorbeeld winkelvoorzieningen zijn voldoende in de kern 

¶ wat kunnen deze mensen voor onze samenleving betekenen 

¶ hok die mensen niet op 

¶ support als gemeente de inzet van bewoners om bij projecten te helpen 

¶ faciliteren dat burgers het met elkaar kunnen en gaan doen! 

¶ met goed draagvlak opvangen  

¶ opvang vluchtelingen die in de toekomst statushouder worden, in de gemeente HK gaan wonen, daar 
het aantal vanaf laten hangen 
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¶ gemeente moet voorwaarde stellen voor een azc dat de begeleiders en vrijwilligers een vergoeding 
krijgen uit de AZC pot (geen loon) 

¶ een goede, sterke supportstructuur als voorwaarde 

¶ projectmatig burgerinitiatieven gericht op integratie 

¶ vrijwilligers wat doen: verenigingsleven 

¶ 300 kan, mits de woon-/leefsituatie van goede kwaliteit is 

¶ draagvlak als voorwaarde 

¶ het aantal moet passen bij de schaal van de kern 

¶ marktplaats, things to do  
 

2) Vergunninghouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning). Wat kan Hollands Kroon doen om 
vergunninghouders zo goed mogelijk te huisvesten? 

 
Tafel 2: 

¶ Maatje 

¶ Spreiden over de gemeente 

¶ Leegstaande gebouwen met een mix van vergunninghouders en huurzoekende inwoners 

¶ Projectontwikkelaar mee samen werken 

¶ Vergunninghouders knappe en fatsoenlijke huisvesting bieden  

¶ Verspreid over de gemeente zo dat contact met buren makkelijk verloopt 

¶ Scholing direct bij binnenkomst 

¶ Onder de mensen brengen 

¶ Tolken/taalbegeleiders 

¶ Geen hele straten met vergunninghouders: 
1. Vergunninghouders verdelen onder de bewoners zodat ze goed integreren in NL.  
2. Bestaande leegstaande gebouwen hiervoor geschikt maken en hier in een mix van 

vergunninghouders en woningzoekende, hier ligt een belangrijke taak voor de 
woningbouwstichting 

3. Particulier initiatief denk aan een onderdak bieden bijv. zogenaamde zorgcontinuïteit 

¶ Verdeelde huisvesting over gemeenten/alle dorpen 

¶ Vreemdeling gelijk van urgentie bij lokale burgers 

¶ Avo ca. 50 m2 leegstand, bestaande mix met burgerij om de wachtlijst bij de woningbouwvereniging 
te reduceren 

¶ COA betaalt 

¶ Werkgelegenheid 

¶ Leer van de fouten al vanaf de jaren 70 in de grote steden 

¶ Scholing/inburgering 

¶ Goede communicatie aan de burgers 

¶ Tafelgenote zegt: houden aan taakstelling en niet extra’s omdat we er geen geld voor hebben om 
meer dan taakstelling te realiseren. 

¶ Lokaliseren van de vergunninghouders 

¶ Gemeente leent zich uitstekend voor gespreide opvang in de 22 dorpskernen daar opvang door maat 
maatjes. 

¶ Begeleiden naar werk 

¶ Snel aan het werk anders worden mensen murw 
 
 Tafel 6: 

¶ 400 statushouders? Waarom hebben zij recht op zeer snelle huisvesting? Hoe betalen we dit allemaal? 
Zijn dit gezinnen?  

¶ Zo goed mogelijk verdelen over de woongebieden. En de wijken i.v.m. samensmelting met huidige 
bewoners.  

¶ Hoeveel statushouders zijn het eigenlijk?  

¶ Geen concentratie.  

¶ Kleine  

¶ Tegen 
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¶ Kunnen we komen tot extra sociale woningbouw 

¶ Quoteren kan helpen om draagvlak onder de bevolking te krijgen 

¶ Goede scholing om te integreren 

¶ Statushouders hebben de taal geleerd? 

¶ Hoe is de verdeling van de statushouders over de gemeente? 

¶ Versneld bouwen, particuliere initiatieven 

¶ De samenleving betaalt dus ze kunnen ook een woning kopen. De hypotheek betaalt dan ook de 
samenleving  

¶ Doe het samen met elkaar.  

¶ Versneld de woningvoorraad vergroten, boerderijen, lege gebouwen, lege scholen. 

¶ Alleenstaande mannen? 

¶ Vergunninghouders: voorzieningen op peil, vervoer regelen naar, inburgeringscursussen enz. 
Winkelvoorzieningen. Spreiden over de kernen  

¶ Woningbouwen extra 

¶ Toewijzing ,,,,, HK 

¶ Spreken met ondernemersverenigingen  

¶ Mogelijkheden geven voor werk 

¶ Leegstaande winkels benutten, lege scholen, sportverenigingen, kleinere groepen, betrek vrijwilligers, 
kleinschalig 

¶ Kleinschalige opvang binnen een wijk. Maatjes, mensen op weg helpen. Gezinnen aan elkaar koppelen 

¶ Uitwisseling van cultuur, kookgroepje 

¶ Geen massa, kleinschalig, willen mensen helpen, vrijwilligers, sport.  

¶ Betrek vrijwilligers en gepensioneerden (ouderen) erbij  

¶ De mensen moeten verspreid worden over alle kernen. En verspreiden in de wijk 

¶ Woningen voor de statushouders 

¶ Prefab woningen bouwen 

¶ Ook direct energiearme woningen. Dit betekent dat de provincie zal moeten meewerken om buiten de 
Rode kernen te laten bouwen 

¶ Niet ten koste van andere woningzoekers, bijvoorbeeld 1 op 1  

¶ Niet een aantal jonge mannen in 1 woningen. Dit geeft teveel overlast 

¶ Direct taal leren als je binnen bent 

¶ Inburgering voor statushouders 

¶ Betere begeleiding van pubers bijvoorbeeld begeleiding vanuit het COA naar het zwembad. Betere 
weerbaarheid van de meisjes. Nee = nee  

¶ Zorg zo snel mogelijk voor dagbesteding. Nog beter is werk 

¶ Eigen woning delen 

¶ In hoeverre voelt de gemeente zich verantwoordelijk voor begeleiding van statushouders 

¶ Professionele begeleiding 

¶ Geld wat van de regering komt, gebruiken waar het voor bestemd is.  

¶ Bij elke vergunninghouder komt het wijkteam preventief langs om te kijken welke (zorg)behoefte er is 
en gaat hiermee aan de slag 

¶ Geen verkoop van huurwoningen, zodat ze beschikbaar blijven voor huurders 

¶ Direct starten met scholing, eerst 0-meting om te kijken waar ze staan en dan bekijken hoe snel ze 
kunnen invoegen in de bestaande groepen 

¶ Uitwisseling van cultuur 

¶ Nederlandse cultuur gebruiken 

¶ Ouderen betrekken 
 

3) Integratie: Hoe kunnen vluchtelingen zo goed mogelijk integreren in de samenleving van Hollands 
Kroon? 
 

 Tafel 1: 

¶ We hebben geen statische samenleving; invloeden van buitenaf hebben invloed; dat is goed 

¶ Op maat maatjes – gelijke gezinnen trekken met elkaar op en helpen integreren 

¶ Buitenlandse groepen mogen best hun waarden houden, ingepast in onze samenleving 
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¶ Gelijk beginnen met Nederlands en normen en waarden 

¶ Snelle erkenning van diploma’s 

¶ Inloopkeuken voor werkvoorziening 

¶ Integratie: groepen samen opvangen – niet uit elkaar halen 

¶ Taalles direct, ook voor ouderen; kinderen direct naar school 

¶ Vluchtelingen niet in groepen bij elkaar maar verspreid wonen 

¶ De buurt goed informeren 

¶ Veiligheid voor de vluchtelingen mag op geen enkele manier onveiligheid voor anderen betekenen 

¶ Leren van de integratiefouten uit het verleden; de integratie van vorige vluchtelingen uit Marokko is 
mislukt! 

¶ Taal eigen maken; ouderen en kinderen; bezigheid geven; wat laten doen voor de samenleving 

¶ Direct beginnen met integratie vanaf dag 2, ongeacht status 

¶ Bezigheid – dagelijkse tijdsbesteding 

¶ Bij strafrechtelijke feiten dezelfde behandeling 

¶ Draaiboek COA – advies aan gemeenten 

¶ Kwaliteitseisen aan inburgeringscursus 

¶ COA verspilt geld; meer controle op uitgaven 

¶ Sneller beslissen of iemand her mag blijven of niet 

¶ Ervaringen tot nu toe met statushouders – lessen leren! 

¶ Kinderen zo snel mogelijk naar school; ouderen aan het werk; begeleiden met taal; boodschappen 
doen; mengen met huidige bevolking 
 

 Tafel 4: 

¶ Integreren gaat goed als je een goede opleiding hebt genoten – anders lukt het niet 

¶ Bang dat integratie niet gaat lukken met de lager opgeleide jeugd 

¶ Direct starten bij binnenkomst zou een verplichtend karakter hebben 

¶ Taal leren; normen en waarden kennis van krijgen; zinvol bezig zijn; werk of vrijwilligerswerk; respect 
voor elkaar 

¶ Wens: COA geeft plaatselijk lijst af van nieuwe statushouders; die moeten benaderd worden vanuit de 
gemeenschap 

¶ Integratie opgaan in NL samenleving; scholing; respect 

¶ Ouderen hulp door!; Dorpsraden activeren; prof. Begeleiding 

¶ Oog voor welzijn 

¶ Respect 

¶ Kleinere groepen 

¶ Overgangsopleiding van land van herkomst naar Nederland 

¶ Basis normen; vrijheid godsdienst; beschaving bijbrengen 

¶ In contact brengen van elkaar; mogelijkheden bieden; gebruik maken van diversheden 

¶ Leegstand gebruiken; sportvereniging 

¶ Om mee te doen in de samenleving kijk dan ook naar de talenten van de vergunninghouder bv. werk, 
opleiding 

¶ Wat ze zelf kunnen bijdragen aan onze samenleving zodat ze samen met de Nederlanders kunnen 
werken en leren 

¶ Goede voorlichting 

¶ Integratie is samenleven 

¶ Positie van vrouwen 

¶ Aan het werk 

¶ Elkaar de ruimte geven; spreken over elkaars geloof; goede kennismaking; niet te snel 

¶ Ons verenigingsleven kan erg helpen om de integratie tot stand te brengen 

¶ Integreren doe je samen 

¶ Zo goed mogelijk verdelen 

¶ Scholing in taal 

¶ Inburgering meteen starten; meteen taal leren; info over de andere cultuur 

¶ Speed dating lokaal/vreemdeling 

¶ Handhaving/veiligheid – normen en waarden 
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¶ Opleiding; werk 

¶ Inburgeringscursus in fase 1; niet in laatste fase 

¶ Niet te grote groepen; kleinere groepen om welzijn vreemdeling te waarborgen en goed contact te 
kunnen krijgen met lokale bevolking en andersom 

¶ Huisvesting op gelijke voet/basis tussen vreemdeling/statushouder en lokalen en verdeeld over hele 
gemeente (geen kluitvorming) 
 

 


