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Q19 Effectief vluchtelingenbeleid (ontbreekt)Vluchtelingenopvang in
harmonie met de leefomgeving.Zij die de vluchtelingenstatus krijgen

worden beschermd door internationale verdragen en overeenkomsten.
Vluchtelingen in Nederland krijgen de kans om wettelijk inwoners en

uiteindelijk burgers te worden. Het recht op opvang omvat ook recht op
onderdak, leefgeld, toegang tot gezondheidszorg en toegang tot educatie

voor minderjarigen. Om draagvlak te verkrijgen moet een besluit tot
vestiging van vluchtelingen in samenspraak met de directe omgeving van

de voorgenomen vestigingsplek worden genomen. Aandachtspunt is
spreiding (effectiviteit) i.p.v. concentratie (efficiency).
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# WAT ZIJN UW IDEEËN VOOR VERBETERING VOOR DIT THEMA? DATE

1 Prima voorstel 3/11/2022 5:13 PM

2 Helaas door de oorlog belangrijker geworden, terwijl er al een groot tekort aan woningen is.
Besluiten tot vestiging van woningzoekenden moeten tot een zo eerlijk mogelijke verdeling
leiden voor eigen bevolking en vluchtelingen. Lastig….

3/11/2022 4:42 PM

3 Meer mogelijkheden voor participatie. Actief werken aan draagvlak voor ontvangen van deze
mensen in de breedste zin van het woord

3/11/2022 11:26 AM

4 Hier heb ik geen zicht op en geen oordeel over. 3/10/2022 2:21 PM

5 Samenspraak is hier belangrijk, maar vraagt ook een open houding van de inwoners. Daar mag
meer aandacht voor. Daarnaast is 'plaatsen' 1, maar blijvende aandacht en eventueel actie is
een tweede

3/9/2022 12:33 PM

6 Tja, hoe kweek je barmhartigheid? Zie mijn opmerking over scholing misschien? Gemeente
zou misschien aktief kunnen zeggen dát er nieuwe bewoners komen, en goed overleggen hoe.
Ipv overleggen óf er mensen komen

3/8/2022 10:30 PM

7 Een moeilijk thema, waar elke suggestie kan rekenen op positieve en negatieve bijval.
Suggesties: . zorgen voor goede balans in rechten en plichten voor autochtonen en allochtonen
.

3/8/2022 9:30 PM

8 Er is voor vluchtelingen alleen ad-hoc beleid. Dit is een gemiste kans omdat het beste is om
hierover juist een plan te maken als er geen toestroom is. Spreiding is een goed punt.

3/7/2022 4:33 PM

9 Als er sprake is van nood moeten we genereus zijn en inschikken. Maar de vraag is om NL
open moet staan voor economische vluchtelingen.

3/6/2022 1:40 PM

10 Meer humane kleinschalige opvang. Snelle procedure en niet mensen laten bungelen. 3/6/2022 9:54 AM

11 Meer communiceren hoe het zou zijn als je zelf moet vluchten. 3/6/2022 9:45 AM

12 Plekken beschikbaar houden en creeren 3/4/2022 1:07 PM

13 Er is een algemene bouwopgave. Net als onderwijs moet Omgevingsvisie niet tot algemene
vergaarbak verworden

3/4/2022 10:57 AM

14 Uitgangspunt moet zijn gelijkheid dus met de Nederlander gelijke rechten en plichten 3/4/2022 10:36 AM

15 Communicatie over visie en plannen essentieel voor draagvlak 3/4/2022 9:14 AM

16 Alleen opvang in sportzalen. Meer overleg in gemeenten of er mogelijkheden zijn 3/4/2022 8:40 AM

17 Als vluchtelingen daar recht op hebben, dan lijkt het mij logisch dat ze ook een bijdrage
leveren in de vorm van (vrijwilligers-) werk. Ook om integratie te verbeteren en de mensen
volwaardig mee te laten tellen in onze maatschappij

3/3/2022 7:52 PM

18 Ik vraag me af waarom Woerden meer vluchtelingen huisvest dan nodig. Niet in belang van
eigen inwoners.

3/3/2022 5:25 PM

19 Zorg eerst voor je eigen inwoners voordat je vluchtelingen huizen en banen geeft 3/3/2022 11:07 AM

20 Moeilijk onderwerp. 3/1/2022 10:46 AM
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