
Steenbergen 23-10-2015. 

Geacht college van burgemeester en wethouders, geachte gemeenteraad, 

Graag zou ik mijn mening willen geven over de opvang van vluchtelingen in Steenbergen. Afgelopen 

woensdag had ik me opgegeven om in te spreken maar ik was te bang om te komen. Dit heeft me 

enorm geraakt en beziggehouden omdat ik voor het eerst van mijn leven (ik ben 53 jaar) niet voor 

mijn mening uit durfde komen.   

De beelden die ik in de media heb gezien vond en vind ik shockerend, is dit de toekomst voor mijn 

kinderen waar geen verdraagzaamheid is en andere meningen op agressieve manier uitgeschakeld 

worden? Ik hoop het niet en hoop ook dat u als volksvertegenwoordigers dit gedrag zult veroordelen. 

De moed van mevrouw Abresch bewonder ik zeer en heeft me mede doen besluiten via deze brief 

alsnog mijn mening te laten horen en ook dat dit de eerste en laatste keer was dat ik mijn mond laat 

snoeren door (angst voor) agressie.  Tegen deze agressie moet ik mijn stem laten horen, ik kan niet 

passief toezien hoe de wereld steeds onverdraagzamer wordt. 

 

Maar nu het vluchtelingenbeleid van de gemeente Steenbergen:  

Voordat ik wat genuanceerder op het beleid in ga wil ik zeggen dat Vluchtelingen niet voor niets 

vluchten en dus welkom zijn. Hoe zou het zijn als hier een oorlog was en alles wat je dierbaar is kapot 

is; je huis, de school van je kinderen, vrienden en familie vermoord etc. Voor ons is dit 

onvoorstelbaar. Maar als het zover komt dan hoop ik dat ik welkom ben in een land waar het rustig 

is, waar plek genoeg is, waar de welvaart hoog is, waar je niet bang hoeft te zijn dat je buurman jou 

of je kinderen vermoordt omwille van geloof of andere denkbeelden. 

Als moeder zou ik eerst mijn bijna volwassen zoons sturen, zij zijn sterk en gezond en zouden een reis 

overzee kunnen overleven. Denkt u niet dat dat moeders in Syrië ook zo denken? 

 

In ons land is genoeg, genoeg plek en genoeg geld. We hoeven niet bang te zijn dat wij daarom 

minder krijgen. De nieuwe inwoners van ons land kunnen bijdragen aan de maatschappij en als 

volwaardige burgers hun plicht doen.  

 

Wel steun ik het standpunt van oa vluchtelingenwerk dat grootschalige opvang niet bijdraagt aan 

integratie en verdraagzaamheid. Het zal de segregatie bevorderen en daarmee de angst en 

onverdraagzaamheid.  

Een kenmerk van de mens is angst voor het onbekende; ik ben van mening dat de Nee-stemmers ook 

door angst voor het vreemde gevoed worden. Juist door vluchtelingen kleinschalig in de wijk op te 

vangen zien oorspro kelijke e o ers dat ook lu hteli ge  e se  zij  et  or ale  e se  e  
behoeften. 

 

Hopelijk kunt u in wijsheid en zonder angst een menselijk besluit nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jackie Heideman. 

 

 

 

 

  

 

 


