
From: Defilet, R. (gemeente Steenbergen)
Sent: 29 Oct 2015 13:46:46
To: balie DIV
Cc:
Subject: FW: AZC

Graag registreren. Dank!

Groeten,
Robert Defilet

Van: wilmaenpeter [mailto:wilmaenpeter@telfort.nl] 
Verzonden: donderdag 22 oktober 2015 22:46

Aan: charles Bastiaanse; mgriffie
CC: info@wsgnl.com; basvanierssel@wsgnl.com; hvg@hvgberg.nl; m.lambers@home.nl; kees@gommeren-kruisland.nl; w.vandenberge@pvda-

steenbergen.nl; js.weerdenburg@home.nl; e.v.d.spelt@gmail.com; deejeetje@hotmail.com; goresen@home.nl; cplandsoen1965@gmail.com; 
j.wattel@icloud.com

Onderwerp: Re: AZC

Geachte heer Bastiaanse,

Graag zou ik van u vernemen namens welke bewoners u spreekt aangezien wij ook bewoners zijn van het complex Vliethaven en 

niet op de hoogte zijn gesteld van de reactie van onze bewonerscommissie. Wij zijn van mening dat als u een reactie namens de 

bewonerscommissie stuurt de bewoners hiervan minstens op de hoogte moeten zijn.

Groet,

Peter Suijkerbuijk en Wilma Baartmans

From: charles Bastiaanse

Sent: Thursday, October 22, 2015 10:28 PM
To: griffie@gemeente-steenbergen.nl

Cc: info@wsgnl.com ; basvanierssel@wsgnl.com ; hvg@hvgberg.nl ; wilmaenpeter@telfort.nl ; m.lambers@home.nl ; kees@gommeren-
kruisland.nl ; w.vandenberge@pvda-steenbergen.nl ; js.weerdenburg@home.nl ; e.v.d.spelt@gmail.com ; deejeetje@hotmail.com ; 

goresen@home.nl ; cplandsoen1965@gmail.com ; j.wattel@icloud.com
Subject: AZC

Geachte mevrouw Van der Meer,

Onderstaand treft u alsnog een reactie aan van Bewonerscommissie Vliethaven aangaande het AZC.

Wij vertrouwen er op dat u onze reactie ter kennis zult brengen van de gemeenteraad.

De reactie luidt als volgt:

Geachte Gemeenteraad,

Diverse bewoners van het WSG-complex Vliethaven hebben ons benaderd om u in kennis te stellen van de heersende ongerustheid 

omtrent het AZC. Wij zijn er van overtuigd dat er ook mede-bewoners zullen zijn, die een andere mening zijn toegedaan,  maar 

desondanks berichten wij u als volgt. 

U is een discussienotitie  voorgelegd om een standpunt in te nemen voor het geval er een ver-zoek zou komen  voor opvang van 

vluchtelingen. Wel wordt afgevraagd waarom u voor de troepen uit gaat lopen. Gelukkig peilt u wel de mening van de 

Steenbergenaren en dat is mee-genomen. Immers, zoals het in een goede democratie betaamt, zal  uw besluitvorming ook door de 

inwoners gedragen moeten kunnen worden.

Leen Jongewaard zei in het verleden al “We zijn op de wereld om elkaar  te helpen, nietwaar”.  Hulp aan echte 

VLUCHTELINGEN stuit  in principe niet op bezwaren. Hulp aan\\voor economische gelukszoekers wordt ONGEWENST geacht.

Medewerking voor een crisisnoodopvang  à la, maar tegen een reguliere opvang, welke ver-volgens vele jaren een grote 

ontoelaatbare impact zal hebben  op de Steenbergse- samen-leving, wordt N E E N gezegd.

Er zijn dus grenzen. Waarom moet met gemeenschapsgeld?  medewerking worden gegeven aan een reguliere opvang van 

“vluchtelingen” (wellicht meer economische gelukzoekers?) ?

Soms is er zelfs veel geld uitgegeven om via diverse omwegen naar ons land te komen. Waar-om blijven ze niet elders, b.v. in Italië, 

Hongarije, Oostenrijk, Duitsland etc.? Neen ze moeten naar het Paradijs.

Als u daarnaast  “vluchtelingen” wilt helpen,  doe het dan op een humane wijze. Het dumpen van vluchtelingen op de locatie Buiten 



de Veste is niet humaan, immers de maatschappelijke voorzieningen ontbreken er en bevinden zich op te grote afstand.

Er is er slechts één, nl. een lagere school, die de eerste jaren die functie niet naar behoren zal kunnen vervullen.  Maar wat denkt u 

van de kwetsbaarheid van die scholieren.

Om te acclimatiseren en te socialiseren ligt deze locatie ter ver van het centrum en de maat-schappelijke voorzieningen af. Daarnaast 

moeten er voorzieningen worden getroffen voor buitensport, parkeerplaatsen, kinderspeelplaats, fietsenstalling etc.. Er zijn diverse 

Steenbergse wijken die die voorzieningen ook onvoldoende hebben of totaal ontberen.

Daarnaast moet ook worden gevreesd  dat een centralisatie van minimaal zo’n 600 “vluchtelingen” een brandhaard kan\\zal  zijn van 

onrust.  Immers het is zeer de vraag of de diverse culturen elkaar zullen verdragen. “Uitbarstingen” zijn bij voorbaat verzekerd. Wat 

zal de uitstraling zijn naar de directe omgeving. Is de veiligheid,  met name voor de directe omgeving, wel voldoende te 

waarborgen? Waarom getto’s creëren?

De beoogde locatie is ongeschikt: kwetsbaarheid van de scholieren en van de van de aan de Oost-Havendijk overwegend wonende 

ouderen,  de negatieve uitstraling van een AZC naar de directe omgeving,  waardedaling van de in de directe omgeving liggende 

woningen.

De reguliere omvang zal minimaal vijf jaar moeten omvatten omdat anders niet kan worden gesproken van een  met 

gemeenschapsgeld – ons belastinggeld - financieel verantwoorde exploitatie. Dit houdt dus in dat realisatie van woongebied Buiten 

de Veste minimaal voor 5 jaar en mogelijk zelfs voor z’on 10 jaar wordt geblokkeerd. Want wie heeft er interesse om in de nabijheid 

van een AZC te gaan wonen\\bouwen.

Er zullen noodzakelijke investeringen in voorzieningen van openbaar nut moeten worden gedaan. Is er zekerheid dat hiermee de 

kosten van bouw- en woonrijp maken van het beoogde woongebied  in de toekomst kunnen worden beperkt? 

Ook worden er diverse gunstige effecten (?) gesuggereerd, maar die worden zeer betwijfeld. Nee ze worden zelfs niet gezien. Er 

wordt  gerept over werkgelegenheid. Voor hoe lang? Straks staan die mensen weer op straat en is er weer  een andere klaagzang.

In de notitie wordt gesteld dat er slechts één geschikte locatie is. Dit wordt zeer betwijfeld. Er is  een spreekwoord draag elkanders 

lasten. Waarom kan, zo een medewerking aan een reguliere opvang wordt voorgestaan, niet een gesplitste opvang worden 

nagestreefd. 

Om gettovorming te voorkomen zou ook gedacht kunnen worden aan de locatie van bijvoorbeeld de voormalige landbouwschool 

aan de Ravelijnstraat. Dichter bij het centrum en de maatschappelijke voorzieningen en is ook niet zo belastend te achten voor de al 

wat oudere  scholieren van het Ravelijn-college.  Maar ja, dan vangt de gemeente wellicht niets of minder en de smoes zal wel zijn, 

dat is particulier eigendom. Maar De Stegge en WSG bouwen daar voorlopig toch niet.

Ook bestaat  het gevaar in de opvangperiode veel “vluchtelingen”  statushouders zullen kunnen worden. Statushouders  

(vluchtelingen –gelukzoekers- met een asielvergunning) hebben op basis van internationale verdragen  recht op een sociale 

huurwoning en wel met voorrang.

Op basis van de Huisvestingswet heeft  de gemeente een taakstelling. Veel gemeenten, ook de gemeente Steenbergen, hebben de 

taakstelling uit vorige perioden, die wel van kracht blijft, nog niet gerealiseerd. Dit is mede een gevolg van het onvoldoende 

aanwezig zijn  van sociale huur woningen,  zulks ten gevolge de verhuurdersheffing, verkoop of liberalisering.

De gemeente Steenbergen kent een achterstand ( 8 stuks) in de huisvesting . Daarbij komt dan nog de taakstelling  voor de 2e helft 

van 2015 (21 stuks)  en die voor de 1e helft 2016  (circa 28  stuks). Er is dus sprake van  een huisvestingplicht van 57 statushouders 

en dat allemaal ten nadelen van onze eigen Steenbergse-woningzoekenden naar een (sociale) huurwoning. 

Hulpverlening akkoord, maar dan wel op zodanige humane wijze, dat de “vluchtelingen”  hiermee echt geholpen worden en waarbij 

de (huisvestings)belangen van de Steenbergse gemeenschap  niet onnodig onder druk komt te staan.

Met vriendelijke groet,

Bewonerscommissie Vliethaven

p\\a Oost-Havendijk 120

4651RS  Steenbergen

0651374072

charibas@home.nl
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