
Vz, het zal geen verrassing zijn dat de PvdA van mening is dat we mensen die op de vlucht zijn voor 

oorlog en geweld moeten helpen! Het zou beter zijn als er geen oorlogen of vluchtelingen waren, maar 

ze zijn er wel! En we kunnen deze mensen niet op straat laten liggen. Een situatie als vorig jaar waarin 

mensen om de paar dagen van sporthal naar sporthal gezeuld worden, moeten we ook nooit meer 

willen! We zullen dus op een fatsoenlijke manier opvang moeten regelen. 

We zijn het er wel mee eens dat gespreide opvang voor iedereen beter is. We roepen u dan ook op om, 

zeker nu het er op lijkt dat we geen AZC binnen onze gemeente zullen huisvesten, meer werk te maken 

van opvang van statushouders. Veel plaatsen in AZC’s worden nu ingenomen door statushouders, 

waardoor er steeds meer AZC’s  nodig zijn. De uitstroom van statushouders uit AZC’s moet dus 

verbeteren en versnellen, dan zijn er ook minder AZC’s nodig. We roepen u dus op om meer 

statushouders te huisvesten in onze gemeente, en met meer bedoel ik dan ook substantieel meer dan de 

huidige opdracht, verdeeld over de verschillende kernen. Als er onvoldoende huizen beschikbaar zijn, 

zijn er vast wel gebouwen te vinden die geschikt zijn te maken om statushouders in te huisvesten. Ik 

denk bijvoorbeeld aan leegstaande scholen, gemeentehuizen, kerken, e.d.  We vangen dan vluchtelingen 

op, ontlasten zo de bestaande AZC’s en tonen onze menselijkheid en solidariteit. De vluchtelingen zijn 

meer verspreid en in minder grote aantallen op één locatie. Dit kan hopelijk dan wel op draagvlak onder 

de bevolking rekenen waardoor de vluchtelingen zich ook welkom voelen en kunnen inburgeren. 

Vz, uiteraard begrijpen wij dat er ook AZC’s nodig zijn waar mensen worden opgevangen vóór ze een 

status krijgen. Dat deze AZC’s om praktische en economische redenen iets groter moeten zijn begrijpen 

we ook. Aangezien wij hier echter alleen maar kleine kernen hebben, vinden wij ook wel dat 500 

vluchtelingen op 1 locatie in onze gemeente erg veel is.  Afgezet tegen de opdracht om in totaal 2500 

extra plaatsen te realiseren in de hele provincie, is 500 in onze gemeente ook erg veel! Solidariteit 

betekent ook dat de lasten eerlijk verdeeld worden.  

Maar vz, de hele gang van zaken baart ons wel grote zorgen! 

Als oppositiepartij voelen we ons meestal niet geroepen om het als eerste voor het college op te nemen. 

In dit dossier echter zou politiek geen rol moeten spelen, het gaat hier ook en vooral om menselijkheid. 

U bent geconfronteerd met een concreet verzoek dat past binnen de kaders die deze raad heeft gesteld. 

U heeft dat verzoek voorgelegd aan de raad, en deze heeft u op pad gestuurd om met dit voorstel te 

komen. Op het moment dat er een storm van kritiek losbarst laat deze raad, en dan met name en als 

eersten, de drie grootste coalitiepartijen het college als een blok vallen. Dit is wel een teken aan de wand 

ten aanzien van de bestuurskracht in deze gemeente. Wij maken ons daar dan ook, en niet voor het 

eerst, zorgen over. 

Vz, als we de reacties van heel veel mensen horen met betrekking tot asielzoekers baart ons dat ook 

zorgen. Alsof het allemaal dieven, verkrachters en gelukzoekers zijn. Dit terwijl we dagelijks de 

hartverscheurende beelden vanuit de oorlogsgebieden op tv zien langskomen. En er ook dit weekend 

weer, honderden vluchtelingen in de Middelandse Zee zijn verdronken… 

Als we een jongedame van de PVV, die helemaal niet in deze gemeente woont, haar donkerbruine 

gedachtegoed horen ventileren. Een verhaal dat zo uit de analen van de NSB had kunnen komen, en een 



heel groot deel van de aanwezigen staat te klappen en te juichen, dan baart ons dat zorgen! Als we dan 

later mensen horen zeggen “ja, als je daar tussen zit dan ga je daar in mee”, dan baart ons dat nog veel 

meer zorgen! Daaruit blijkt namelijk dat er niets is geleerd van de geschiedenis van 80 jaar geleden. 

Als mensen met een andere mening het spreken onmogelijk wordt gemaakt. Het totale gebrek aan 

respect voor een andere mening en in feite een belemmering van de democratie… dan baart ons dat 

zorgen! 

Als we, zelfs na een commissievergadering waarin duidelijk werd dat dit AZC er niet zou komen, de 

reacties en de ongelooflijke bagger op de zogenaamde sociale media zien langskomen. Vol met halve 

onwaarheden en hele leugens, dan baart ons dat zorgen! 

Vz, Zeeuws Vlaanderen heeft een lange geschiedenis in het opvangen van vluchtelingen. Maar nu lijkt 

het wel alsof de menselijkheid ver te zoeken is. We zijn geschrokken van de ongekende angst, 

wantrouwen, onverdraagzaamheid en boosheid die er heerst onder een fors deel van onze inwoners, en 

de reacties die daaruit voortkomen. We denken dan ook dat het de plicht van ons allemaal is om hier iets 

aan te doen. Waar komt dit vandaan en hoe kunnen we het wegnemen? In plaats van deze gevoelens 

juist aan te wakkeren. 

Tot die tijd zou het dom zijn om dit voorstel voor dit AZC op deze locatie te steunen! Dat drijft ons enkel 

verder uit elkaar. Het kan en mag echter ook niet zo zijn dat we de vluchtelingen maar laten verrekken 

omdat wij in Sluis met onszelf bezig zijn. Het kan en mag ook niet zo zijn dat we alles maar op het bordje 

van andere gemeenten gooien, ook wij hebben een verantwoordelijkheid! Wij denken dat een AZC op dit 

moment onhaalbaar is in deze gemeente. Wel willen we dus veel meer statushouders opnemen, 

verdeeld over meerdere kernen. Als het toch noodzakelijk mocht blijken dat er een groter AZC in de 

gemeente komt, dan blijven we erbij dat dit bij een grotere kern moet komen, waar voorzieningen als 

een supermarkt, een school en degelijk openbaar vervoer aanwezig zijn.  

 


