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Spoeddebat Opvang Oekraïners, huisvesting statushouders en noodopvang asielzoekers 

Op 13 oktober ontvingen wij de raadsinformatiebrief waarin het college ons informeert dat er circa 
252 vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen op de locatie waar vroeger het zwembad stond.  

De maatschappelijke discussie over de opvang van vluchtelingen, of ze nu uit Oekraïne of een ander 
land waar oorlog is komen, loopt hoog op. Want als land hebben wij de opvang niet op orde. We 
hebben allemaal de beelden van buiten slapende asielzoekers in Ter Apel kunnen zien. En je schaamt 
je toch diep als een organisatie als Artsen Zonder Grenzen, die normaal in oorlogssituaties en derde 
wereldlanden werkt, genoodzaakt is om in ons land hulp te verlenen? 

En we hebben ook allemaal de beelden uit Oekraïne kunnen zien. Waar bommen inslaan in steden. 
Dat maakt het helemaal niet zo moeilijk is om je voor te stellen dat je je daar niet veilig voelt. Maar 
ook dan zal het besluit om je land, je vrienden en je familie achter te laten. Zonder te weten of je ze 
ooit nog terug zult zien. Om een veilige plek te vinden, zwaar en moeilijk zijn.  

Bij het lezen van de raadsinformatiebrief was onze eerste gedachte: mooi dat er een concreet plan 
ligt voor de opvang van mensen die dit echt hard nodig hebben. Daarnaast roept de brief ook vragen 
op bij ons. De maatschappelijke discussie in de samenleving verdiend een open gesprek. De vraag is 
hoe we dat gaan doen. De in de raadsinformatiebrief aangeboden mogelijkheid om via de griffie 
wensen en bedenkingen te uiten over deze opvang is volgens ons als raad, ook gezien de unanieme 
ondersteuning van het spoeddebat, niet de manier. Want het open gesprek hoort hier, in de raad en 
met de samenleving. Kan het college uitleggen waarom daar niet voor gekozen is. En waarom wij 
zelf, als raad, dit onderwerp moesten agenderen? 

Voor PRO21 is het belangrijk dat inwoners maximaal geïnformeerd en betrokken zijn bij oplossingen, 
want samen maken we betere plannen. Inwoners van Nijkerk zijn bereid om te helpen/ mee te 
denken. Concreet voor deze locatie. Op 13 oktober de buren van de locatie zijn geïnformeerd. Hoe is 
daarbij bepaald wie de ‘buren’ zijn? Wat was hun reactie en welke zorgen en wensen hebben zij 
geuit. En wat doen wij als gemeente om de zorgen weg te nemen en de wensen mee te nemen. 

En er zijn ook veel mensen in de samenleving die graag iets willen doen voor deze mensen. Wat 
kunnen zijn doen? Hoe communiceren we daarover? 

Ook we missen het grotere plaatje. We vragen ons af wat onze doelstelling is als gemeente, hoeveel 
mensen willen, kunnen of moeten we huisvesten. Wat is ons doel en wat is ons plan? En wat heeft 
het college nodig om dit plan en de opvang tot een succes te maken? En wanneer vindt het college 
dat dit plan en deze opvang succesvol is?  

De Rijksoverheid heeft onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers uit 
andere landen. Dat leidt tot de vraag aan het college: waarom is op deze plek gekozen voor opvang 
van vluchtelingen uit Oekraïne. Hoe is dat gegaan? En ligt er ook een vraag aan onze gemeente 
vanuit het Rijk of de regio om asielzoekers op te vangen. En hoe past dat bij de opvang die we nu op 
deze locatie van plan zijn? En hoe voeren we daarover het gesprek met de raad en met de 
samenleving? Heeft het college daarover nagedacht? 

Onderdeel van dit plan is bijvoorbeeld de keuze voor de locatie. Welke locaties in onze gemeente zijn 
geschikt als opvanglocatie en waarom? Bij het bepalen van een locatie is het van belang dat 
meerdere criteria van tevoren worden afgewogen. Zoals de veiligheid, beschikbaarheid, 
bereikbaarheid, maar ook de draagkracht van de omgeving. Dat leidt tot de volgende vraag: hoe 
zorgen we ervoor dat de locatie die gekozen is veilig blijft en voelt, dat mensen iets te doen hebben 
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en dat ze goed worden opgevangen door de gemeenschap. Is daarover nagedacht? Is bijvoorbeeld 
gesproken met het onderwijs en het bedrijfsleven? Zodat kinderen naar school kunnen. En 
volwassenen de mogelijkheid hebben om te werken? 

Afsluitend: PRO21 is blij dat het college de verantwoordelijkheid neemt om een bijdrage te leveren 
aan de opvang van vluchtelingen. Daarbij is het voor ons belangrijk dat er een plan komt voor de 
huisvesting van statushouders, de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. En dat daarover het 
gesprek met raad en samenleving open wordt gevoerd. En we horen daarom graag van het college 
hoe zij dat gaan doen. 

 


