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Verslag Beeldvormende vergadering over mogelijke huisvesting vluchtelingen in Steenbergen 

 

Datum:  21 oktober 2015 

Locatie:  ’t Cromwiel, Krommeweg 1, 4651 Steenbergen 

Voorzitter:  burgemeester J.A.M. Vos 

Gespreksleider:  dhr. H. Schol 

 

Aanwezigen:       via aanmelding 100 

In de zaal:            circa 700 

 
 

Opening, introductie en inhoudelijke informatie 

 

Dhr. Schol, gespreksleider van de avond opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

 

Burgemeester Vos heet de aanwezigen welkom. De burgemeester geeft een korte toelichting over de context 

van de avond, in relatie tot de internationale ontwikkelingen en de vraagstukken die hieruit voortvloeien. De 

burgemeester legt het vraagstuk voor of de gemeente Steenbergen een klein deel van deze vluchtelingen op 

wil vangen. Het gemeentebestuur heeft nog geen standpunt ingekomen en er is nog geen concreet verzoek 

neergelegd.  

Aan de aanwezigen wordt gevraagd te beargumenteren waarom in de gemeente wel of niet plaats is voor 

(tijdelijke) opvang van vluchtelingen. 

 

Dhr. Schol neemt het woord over en legt de spelregels uit van het spreekrecht. Per spreker wordt 5 minuten 

spreektijd gegeven, zoals dat gebruikelijk is bij vergaderingen van de gemeenteraad. 

 

Er hebben zich vooraf aan de vergadering 21 insprekers aangemeld. Eén spreker heeft kort voor aanvang 

toch laten weten niet het woord te zullen voeren. De volgorde van de sprekers vindt plaats via loting. 

Gaandeweg de avond blijkt dat nog een spreker niet aanwezig is of besloten heeft alsnog niet in te willen 

spreken. 

 

I. Dhr. M. Otto, 

Dhr. Otto spreekt zich uit tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) in Steenbergen en op de 

voorgestelde locatie. Dhr. Otto pleit nadrukkelijk voor opvang in de regio. Daarbij spreekt hij zijn zorgen uit 

over de leefbaarheid, veiligheid en eventuele conflicten die zich kunnen voordoen tussen geloofsgroepen.  

 

II. Dhr. W. Schalk, 

Dhr. Schalk spreekt zijn zorgen uit over de vluchtelingenproblematiek. Deze zorgen betreffen in het bijzonder 

dat selectie aan de grens ontbreekt en dat het niet duidelijk is welke groepen je precies opvangt. Er dient een 

goede selectie plaats te vinden voor wie in aanmerking komt voor opvang. Daarnaast spreekt dhr. Schalk zijn 

zorgen uit over de wijze van financiering van eventuele vluchtelingenopvang en dat dit niet ten koste mag 

gaan van bijvoorbeeld ouderenzorg. Dhr. Schalk geeft aan niet tegen de opvang van vluchtelingen te zijn in 

Steenbergen. 

 

III. Dhr. D. Kouwen, 

Spreekt zich uit tegen de komst van een AZC in Steenbergen en maakt zich daarbij met name zorgen over 

de wijze van financiering en persoonlijk gewin bij de instellingen betrokken bij de vluchtelingenopvang en het 

gemeentebestuur. Daarnaast spreekt dhr. Kouwen zijn zorgen uit over de veiligheid. 
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IV. Dhr. R. Mulder, 

Dhr. Mulder spreekt zich uit tegen de komst van een AZC in Steenbergen op de aangewezen locatie Buiten 

de Veste. Daarbij maakt dhr. Mulder zich met name zorgen over de AZC-locatie ten opzichte van de 

nabijgelegen woningen, eventuele overlast door de tijdelijke bewoners, het leefgenot en de eventuele 

gevolgen van een AZC in relatie tot mogelijke waardedaling van de woningen. 

 

V. Dhr. T. Broeders, 

Dhr. Broeders spreekt zich uit tegen een AZC in Steenbergen. Daarbij spreekt dhr. Broeders zijn zorgen uit 

over de doelgroep die in het AZC mogelijk opgevangen zal worden; economische vluchtelingen ten opzichte 

van mensen die op de vlucht zijn vanwege oorlogsgeweld. Dhr. Broeders spreekt ook zijn zorgen uit over 

eventueel culturele conflicten die zich kunnen voordoen tussen inwoners en de vluchtelingen en de financiële 

gevolgen vanwege tijdelijke opvang – met name de  

effecten voor de waarde van de omliggende huizen. Daarnaast spreekt dhr. Broeders zijn zorgen uit over het 

voorgestelde aantal vluchtelingen. 

 

VI. Dhr. P. Hesseling, 

Dhr. Hesseling spreekt zich uit tegen de komst van een AZC in Steenbergen. Dhr. Hesseling aan dat de 

gemeente Steenbergen niet geschikt is om dergelijke grote aantallen vluchtelingen op te vangen. Daarbij 

worden zorgen geuit over de financiële gevolgen van eventuele opvang en een mogelijke tweedeling in de 

maatschappij. Daarnaast worden de zorgen uitgesproken dat vanwege gebrekkige controle alleen 

economische vluchtelingen worden opgevangen. 

 

VII. Dhr. S. Booij, 

Dhr. Booij is tegen de mogelijke komst van een AZC in Steenbergen en pleit voor opvang in de regio. De 

vrees wordt uitgesproken dat alleen economische vluchtelingen worden opgevangen en dat culturele 

conflicten zich voor kunnen doen. Daarnaast spreekt dhr. Booij zijn teleurstelling uit dat de gemeenteraad 

over dit onderwerp nog geen standpunt heeft ingenomen. 

 

VIII. Dhr. M. Boon, namens de PVV-fractie Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

In zijn betoog geeft dhr. Boon aan tegen de komst van een AZC in Steenbergen te zijn. Er zijn zorgen over 

dat in een mogelijk AZC alleen economische vluchtelingen worden opgevangen in plaats van werkelijke 

vluchtelingen. Daarnaast worden zorgen uitgesproken over dat de komst van vluchtelingen leidt tot ongelijke 

behandeling en dat hierdoor de werkgelegenheid afneemt en dat dit ten koste gaat van de financiering van 

zorg en de bouw van sociale huurwoningen. Daarnaast wordt de vrees uitgesproken voor een cultureel 

conflict tussen inwoners en de bewoners van het AZC.  

 

IX. Dhr. B. van Opdorp, 

Dhr. Van Opdorp geeft aan dat het een humanitaire plicht is om hulp te bieden, maar de huidige werkwijze 

van de overheid inzake de verdelingssystematiek en maatregelen voor de verspreiding van vluchtelingen 

voldoen niet. Dhr. Van Opdorp spreekt zich uit tegen een AZC op de voorgestelde locatie en is van mening 

dat het voorgestelde aantal asielzoekers op deze locatie niet realistisch is en dat de voorgestelde wijze van 

opvang niet voldoet aan de criteria zoals die zelf door het COA zijn gesteld. Dhr. Van Opdorp wijst hierbij op 

de website van het COA, de gepubliceerd veelgestelde vragen en huisvestingsnota. Daarnaast spreekt dhr. 

Van Opdorp zijn zorgen uit over de neveneffecten van de opvang van vluchtelingen, waaronder 

waardedaling van de nabijgelegen woningen.  

 

X. Dhr. V. Hornicek, 

Spreekt zich uit tegen een AZC in Steenbergen. 

 

XI. Dhr. P. Dingemans, 

Dhr. Dingemans maakt opmerkingen over de afgenomen enquête en dan met name over de vraagstelling en 

de wijze van uitvoering. Bij het afnemen van de enquête wordt alleen een specifieke groep aangesproken. 
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Daarnaast spreekt dhr. Dingemans zich uit tegen de komst van een AZC in Steenbergen omdat hij vreest 

voor de veiligheid van eventuele culturele conflicten. 

 

XII. Dhr. M. Verhoeven, 

Dhr. Verhoeven spreekt zich uit tegen de opvang van statushouders aan de Dinteloordseweg. Naast het feit 

dat het betreffende pand in zeer slechte staat is en dat de omgeving is vervuild (zie bijlage 1), wordt 

opgemerkt dat omwonenden niet goed en niet tijdig zijn geïnformeerd. Dhr. Verhoeven is in principe niet 

tegen de opvang van statushouders, maar vraagt om een respectvolle omgang voor omwonenden en het 

recht om in rust te kunnen wonen. 

 

XIII. Mevr. D. Abresch, 

Mevrouw Abresch geeft aan dat opgroeien en wonen in een land waar veiligheid, vrijheid en voorzieningen 

niet vanzelfsprekend is. Een oproep wordt gedaan om, mede in het licht van 70-jaar bevrijding en dat vrijheid 

niet vanzelfsprekend is, deze verworvenheden ook aan vluchtelingen te bieden. Mevrouw Abresch is voor 

opvang van asielzoekers in de gemeente Steenbergen, maar heeft wel vragen over de locatie. Een 

grootschalige locatie, zoals voorgesteld wordt, is onwenselijk voor de langere termijn. Het college wordt 

opgeroepen om ook andere locaties te onderzoeken. 

 

XIV. Dhr. T. de Jong, namens de SP-afdeling Markiezaat, 

In zijn betoog geeft dhr. De Jong de voorkeur te hebben voor goede menswaardige opvang in de regio, maar 

anderzijds hebben vluchtelingen ook recht op een humane opvang en procedure. Dit vraag om voldoende tijd 

en opvangcapaciteit. Dhr. De Jong benadrukt dat er ook voordelen zijn bij de komst van een AZC en dat 

onterechte negatieve beeldvorming  en sentimenten het debat overheersen. Tot slot pleit dhr. De Jong voor 

goede communicatie vanuit de gemeente en duidelijkheid over de eventuele opvang, de locatie en de 

procedures. 

 

XV. Dhr. T. Bogers, 

Dhr. Bogers is tegen de komst van een AZC en maakt zich zorgen over een mogelijke waardedaling van de 

omliggende woningen en de veiligheid.  

 

XVI. Dhr. J. Goossens, 

Dhr. Goossens spreekt zich uit tegen opvang van statushouders aan de Dinteloordseweg, met name 

vanwege de bedreiging van het woongenot en eventuele waardedaling van de omliggende huizen. 

Daarnaast wordt uitgesproken tegen de opvang van statushouders te zijn op deze locatie zonder gefundeerd 

onderzoek naar de locatie. Dhr. Goossens is bovendien teleurgesteld dat hij het nieuws over de 

opvanglocatie moest vernemen via de media en dat de gemeente hem niet zelf tijdig heeft geïnformeerd. Tot 

slot geeft dhr. Goossens aan wel voor de opvang van politieke vluchtelingen te zijn en de evenredige 

spreiding van vluchtelingen over heel Nederland. 

 

XVII. Dhr. H. de Groen, 

Dhr. De Groen geeft aan tegen de komst van een AZC in Steenbergen te zijn. Hij vreest met name voor het 

verlies van de identiteit en het woongenot in de gemeente. Daarnaast spreekt dhr. De Groen zijn zorgen uit 

over de locatie in relatie tot veiligheid en eventuele massale acties tegen vluchtelingen in de omgeving.  

 

XVIII. Dhr. P. van Nieuwenhuijzen, 

Dhr. Van Nieuwenhuijzen spreekt zich niet nadrukkelijk uit voor of tegen de voorgestelde locatie uit en of de 

komst van een AZC wenselijk is. Wel wordt er een oproep gedaan voor een betere selectie en strengere 

controle op wie in aanmerking komt voor opvang. Voor dhr. Van Nieuwenhuijzen zijn politieke vluchtelingen 

welkom. De vraag wordt gesteld of de veiligheidsaspecten voldoende in beeld zijn.  

 

XIX. Mevr. C. van Steenpaal, 

In haar betoog geeft mevrouw Van Steenpaal aan tegen de komst van een AZC op deze locatie te zijn. Zij 

maakt zich met name zorgen over de voorgestelde grootte en samenstelling van de groep. Daarnaast wordt 
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betwijfeld of dat de groep vluchtelingen die zich aandient ook oprechte vluchtelingen zijn en vreest zij een 

ontwrichting van de samenleving. 

 

Na de laatste aangemelde inspreker vertrekt een deel van de bezoekers.Door dhr. Schol wordt aan de 

aanwezigen de mogelijkheid geboden om kort nog het woord te voeren. Aan drie aanwezigen wordt het 

woord gegeven. 

 

XX. Dhr. J. Flaming, 

Dhr. Flaming doet een oproep aan de gemeente om duidelijk te communiceren en spreekt zijn zorg uit over 

goede opvang en begeleiding van vluchtelingen die vanwege trauma’s gespecialiseerde ondersteuning 

nodig hebben. 

 

XXI. Dhr. J. de Vries, 

Spreekt zich uit tegen de opvang van vluchtelingen en de komst van een AZC in Steenbergen. Daarbij maakt 

dhr. De Vries zich met name zorgen over de financiering en bekostiging van vluchtelingenopvang ten koste 

van sociale voorzieningen. 

 

XXII. Mevr. M. Hek – Ter Braat, 

Vanwege de waarborging van de veiligheid van haar kinderen spreekt zij zich tegen de vestiging van een 

AZC in Steenbergen en op de voorgestelde locatie. 

 

XXIII. Spreker zonder naam, 

Spreker wijst erop dat uit cijfers van het COA is gebleken dat ook in de periode dat de vluchtelingenstroom 

beperkt was het aantal geweldsincidenten rondom AZC’s hoog was. 

 

XXIV. Stanley uit Dinteloord, 

Een pluim wordt gegeven aan de gemeente voor het organiseren van de avond en het organiseren van de 

enquête en dat hierdoor inwoners in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te geven. Daarnaast doet 

Stanley om ruimhartig te zijn voor mensen die op de vlucht zijn. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45. 

 

 

 

 

 

  

 


