Samenvatting tafelgesprekken (on)mogelijkheden met betrekking tot
opvangen vluchtelingen in Culemborg
De gemeente Culemborg vindt het belangrijk om na te denken over het opvangen van vluchtelingen en
heeft daarvoor op 10 februari 2016 een stadsgesprek georganiseerd. Circa 100 aanwezigen (inwoners,
ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen) spraken die avond met elkaar
in twee gespreksrondes over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het opvangen van
vluchtelingen in Culemborg. Ook waren er raadsleden en steunfractieleden aanwezig.
Tijdens de avond passeerden diverse vragen, standpunten, zorgen e.d. de revue. Van deze
tafelgesprekken is een samenvatting gemaakt waarin de diverse standpunten, zorgen en vragen zijn
verwerkt. Deze samenvatting vindt u hieronder.
Thema’s: Huisvesting vergunninghouders, tijdelijke opvang vluchtelingen, opvang in
asielzoekerscentrum. Opvang vluchtelingen: wat betekent dat voor Culemborg?
Standpunten/opmerkingen
 Maak onderscheid tussen ‘echte’ en ‘economische vluchtelingen’. Begrip (en welkom) voor eerste
groep. Directe opvang voor mensen die ‘echt’ in nood zijn. Uitgangspunt is mensen in nood helpen.
 Je moet vluchtelingen helpen, uit barmhartigheid, morele verplichting. Voor economische migranten
gelden hele andere regels en rechten. Dat zijn geen vluchtelingen. Oorlogsvluchtelingen gaan voor
economische vluchtelingen.
 Mensen vluchten niet tot waar ze veilig zijn, maar tot waar ze het beste af zijn (is: Nederland,
Duitsland, Engeland, Zweden). Echter, er moet ergens een goede screening zijn. Niet pas in
Nederland, dan zijn ze al hier.
 Ik vind het belangrijk dat je er wat aan doet om het daar (Syrië b.v.) veilig te maken. Help als het kan
dáár waar de vluchtelingen vandaan komen (eigen regio). We moeten vluchtelingen dicht bij het
land van herkomst opvangen.
 Wij hebben een grote verantwoordelijkheid voor mensen die niets hebben. Vluchten doe je niet zo
maar. 48 mensen in Culemborg, waar hebben we het over?
 De ambitie van de gemeente om opvang te regelen mag best omhoog. We moeten meer doen dan
alleen de norm. Het aantal statushouders kan makkelijk omhoog zeker in de Culemborgse
gemeenschap. Ik kan geen aantallen noemen omdat ik niet weet hoe het met de beschikbaarheid
van woningen er voor staat, maar ik ben voor ruime opvang. Ik ben voor hulp, van mij mag de
opgave verdubbelen. Als we 1% zouden opvangen dan praten we over 270 mensen. Dat zou van mij
wel mogen. Het voormalige AZC was geen probleem.
 Je hebt ook een zorgplicht naar je eigen inwoners. Inwoners moeten zich niet bedreigd voelen door
een groep nieuwkomers.
 Vrees voor ongelijkheid tussen nieuwkomers en de eigen bewoners. Verlies als gemeente de huidige
inwoners niet uit het oog. Heb extra aandacht voor de groep aan de onderkant van de samenleving.
Bedenk dat ‘onze’ zwakken ook problemen hebben met financiën. Laat de zwaksten in onze
samenleving niet de klappen krijgen. We moeten ervoor waken dat niet een groep voorgetrokken
wordt, maatregelen moeten voor iedereen hetzelfde zijn, dus niet de eigen bijdrage alleen voor







ouders van vluchtelingenkinderen laten vervallen en voor Nederlandse ouders met een te kleine
beurs niet. Dus aandacht voor de problemen die er al zijn, en zeker er voor zorgdragen dat deze niet
ondergeschoven worden onder de problematiek ‘vluchtelingen’.
Voorkom het verdringingseffect bij huisvesting, ook de huidige inwoners moeten woningen
toegewezen blijven krijgen. Mag niet leiden tot verdringing van Culemborgers op de woningmarkt.
Pas op de extra druk op de sociale woningbouw (mogelijkheden kantoren). Vrees voor
verdringingseffecten op het gebied van huisvesting, waardoor huidige Culemborgse
woningzoekenden nog langer op de wachtlijst moeten blijven.
De gemeente moet goed nadenken over welke soorten woningen er nodig zijn en daarop sturen. Er
moeten meer huurwoningen komen.
Deel van budget ook beschikbaar voor verenigingsleven, dit moet financieel mogelijk zijn, niet alleen
voor vluchtelingen maar voor iedereen. M.a.w. geen onderscheid.

Schaalgrootte en spreiding
 Ik ben geen voorstander van noodopvang in hele grote groepen. Dat moet veel kleinschaliger. Tegen
grote centra! Mensen ‘wortelen’ niet bij grote centra. Geen grootschalige huisvesting bij elkaar
(<100). Grote opvang niet wenselijk, voor beide partijen. Grootschalige opvang is niet handig. Veel
alleenstaande mannen met grote trauma’s, dat is vragen om problemen.
 Er moet wel hulp worden geboden en dan door duidelijke afspraken te maken en door kleinschalige
opvang. Graag kleinschalige opvang opzetten dat geeft een andere ‘sfeer’ dan een grootschalig
kamp waar het een opeenstapeling van probleemgevallen is. Decentraal opvang creëren in
Culemborg.
 Kritiek op grootschalige opvang, meerderheid is voorstander van kleinschalige opvang. Meerderheid
is voor opvang van statushouders en niet voor noodopvang, want investeren in integratie is zinloos
als mensen opeens wegmoeten.
 Ook verspreiden binnen en in de verschillende wijken van Culemborg en kinderen evenwichtig over
de verschillende scholen. In de buurten waar mensen opgevangen worden duidelijk communiceren
d.m.v. voorlichting en het gesprek aan gaan.
 Kleinschalige opvang heeft voor de meeste tafelsprekers de voorkeur. De schaalgrootte is van
belang. Kleinschaligheid is beter, dit voorkomt anonimiteit. Voorkeur voor kleinschalige opvang.
Want het is niet de vraag of ze komen, maar wanneer ze komen. Grote aantallen maken het
ingewikkeld, kleinere groepen zijn beter behapbaar.
 Goede spreiding en kleinschaligheid (Culemborg = vrijstad). Niet in de kwetsbare wijken plaatsen.
Spreiden over de stad. Bevolkingsgroepen spreiden en laten integreren (denk aan sport). Zorg ook
bij opvang in Culemborg voor een goede spreiding over de hele stad.
 Vluchtelingen niet bij elkaar zetten. De groepen mengen, bijvoorbeeld starters, studenten en
vluchtelingen bij elkaar. Mengen zorgt voor een positieve beweging.
 Zorgen dat de opvang niet alleen in de probleemwijken zal zijn, maar ook in de rijkere wijken. Breder
verspreid over de stad.
 Als we een AZC in Culemborg krijgen dan ben ik bang dat er te weinig politie is om alles te
begeleiden.
 Met het voormalige AZC hebben we laten zien dat we bijna probleemloos mensen kunnen
opvangen. Laten we uitstralen dat we dat nu weer gaan doen. We kunnen het. Het vorige AZC gaf
geen problemen waarom zou dat dan nu wel gebeuren? Laten we de mensen helpen.





Gezinnen zijn wat mij betreft welkom. Ook de huisvesting van statushouders vind ik prima omdat zij
een verblijfstitel hebben. Bij statushouders is al bewezen dat het geen “gelukzoekers” zijn. Ik zou
dan ook een maximale inspanning doen.
Hoe meer gemeenten bereid zijn het permanent te regelen hoe minder noodopvang. Dat is een
goede ontwikkeling. Snel statushouders opvangen (verhoogd) , dan zijn er geen extra AZC’s nodig.

Begeleiding vluchtelingen
 Er moet voldoende aandacht zijn voor de vluchtelingen. Ze moeten goed begeleid worden. De
vrijwilligers moeten de kennis en kunde hebben om ze te begeleiden.
 Aandacht voor psychische begeleiding van getraumatiseerde vluchtelingen. Alle vluchtelingen zijn
getraumatiseerd en dat vraagt echt om een goede en intensieve begeleiding. Getraumatiseerde
vluchtelingen hebben goede begeleiding nodig. Hiervoor niet vrijwilligers maar professionals
regelen.
 Zorg dat er een goed doordacht plan is: denk hierbij aan zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk
t.a.v. lokale verenigingen (sleutelwoord = bezigheid). Zorg dat mensen toegang hebben tot een
zinvolle dagbesteding. Help ze bij het vinden, maar pas het wel aan aan de vraag, niet alleen maar
aanbodgestuurd.
 Om problemen te voorkomen moet de vluchtelingen iets geboden moet worden om zich nuttig te
voelen, een dagbesteding, anders hebben ze geen perspectief, behalve dat dan de kinderen naar
school gaan.
 Mensen activeren is heel belangrijk, niet hangen en wachten. Zorg vooral dat eventuele
vluchtelingen iets te doen hebben en dat ze zich niet gaan vervelen.
 Integratie is belangrijk. Dat is voor kinderen gemakkelijker dan voor volwassenen.
 Zorg voor voorlichting over onze waarden en normen, over het integreren. Voorlichting over
normen en waarden is belangrijk.
 Aandacht voor onderwijs aan kinderen.
 Ze moeten wel echt onderdeel van de samenleving worden.
Over de avond / algemene opmerkingen
 Goed om deze mogelijkheid voor gesprekken te bieden om meer draagvlak te creëren.
 Bijdrage aan gesprek/avond om mee te kunnen denken is waardevol
 Gesprek op gang houden, maatschappelijk betrokken zijn m.b.t. tot keuzes en financiën is belangrijk
 Compliment voor de gemeente Culemborg dat ze voor deze opzet hebben gekozen. Adviseren om
vaker dit soort stadsgesprekken te voeren. Wel graag de vaart erin houden. Culemborg mag best
haar nek uitsteken en durven, Culemborg Bijvoorbeeld!!
 Deze avond is te klein, te beperkt om een goed beeld te krijgen.
 Verzoek aan de gemeente om meer middelen in te zetten om de mening van de bevolking te polsen.
 Ik vind de polarisatie onder Nederlanders erg griezelig, griezeliger dan de vluchtelingen zelf.
 Zorgen over dat we het er in Nederland niet meer echt over kunnen hebben zonder dat het uit de
hand loopt. Zorgen over hoe de samenleving hier mee omgaat.
 Moeilijk om te begrijpen dat we zo negatief reageren op het vluchtelingenprobleem, wij leven in
grote welvaart, we kunnen veel meer opvangen.

Tips
 Kinderopvang is niet te betalen voor statushouders die een taalcursus moeten volgen maar er
kunnen op locatie (SKPC en VV Vriendenschaar) taalcursussen gegeven worden aan ouder en kind.
 Maak meer gebruik van Arabisch sprekende mensen in de gemeente.
 Advies aan gemeente: investeer in ontmoetingen. Vooroordelen worden gevoed door
onbekendheid.
 Denk aan een goede communicatie voor de inwoners van Culemborg.
 Maak een Vraag en Antwoord rubriek op Internet van de gemeente Culemborg met de meest
gestelde vragen.
 Het is belangrijk dat alle organisaties die betrokken zijn elkaar leren kennen en elkaar kunnen vinden
in de organisatie.
 De gemeente zou eens moeten nadenken over het slim bouwen van huizen, tijdelijk voor de
statushouders en later ombouwen voor de reguliere woningmarkt.
 Advies: vraag aan de vluchtelingen zélf wat ze zelf willen, biedt niet alleen aan en praat niet alleen
over, maar mét. En spreek mensen als volwaardige volwassen burger aan.
 Culemborgers maatjes worden van vluchtelingen, dat schept een band en kan mensen verder
helpen.
 Let wel op je communicatie. Neem de mensen mee in je besluitvormingsproces. Via facebook heb je
een groot bereik.

