
Beste raad, 

 

Ik heb getwijfeld of ik hier vanavond wel zou moeten staan om mijn mening te geven over de opvang van 

asielzoekers. Zo grappig was het allemaal niet  twee weken geleden, maar ik heb gevonden dat ik het toch 

moet doen: voor de democratie en omdat we in dit land nog steeds vrijheid van meningsuiting hebben. 

Daarom: 

1. Een diepe buiging voor Dasja Abresch. Ze verdient respect! Ik vind met haar dat Steenbergen een bijdrage 

moet leveren om deze Europese problematiek op te lossen. Wij kunnen niet lijdzaam toezien en alle ellende 

aan een ander overlaten. 

2. Onze burgemeester had in moeten grijpen toen Dasja zo geschoffeerd werd. Hij had dit niet mogen 

accepteren dat iemand zo beledigd wordt. Hij had als een burgervader moeten optreden. 

3. Laat de democratie zijn werk doen zoals hij is bedoeld. Wij hebben raadsleden gekozen en jullie mogen 4 jaar 

lang onze gemeente besturen. Laat de raad geen nepraad zijn, die iedere keer aan de bevolking gaat vragen 

wat zij moeten besluiten. De gemeenteraad zoals die hier zit hebben we gekozen en jullie nemen een beslissing 

. Jullie steken je voelhorens uit, jullie raadplegen je achterban en jullie zijn gemandateerd . Bij de volgende 

verkiezing laten we wel zien wat we van jullie vinden. 

4. Wees zuinig op onze centen en schei uit met de volksraadplegingen die niets opleveren en dat geldt 

uiteraard ook voor het flutonderzoek wat is gehouden door Necker van Naem: methodologisch en taalkundig 

onder de maat. 

5. Als jullie aan het COA laten weten dat jullie akkoord gaan met een kleinschalige opvang verspreid over 

enkele locaties stel dan als voorwaarde dat alle producten die deze mensen nodig hebben in Steenbergen 

worden aangeschaft. Het lijkt me logisch dat als wij deze mensen hier  opvangen de bloemkolen niet bij de 

groenteboer in Alkmaar worden gekocht. 

6. Dring er bij de regering op aan dat zij bij de toewijzing van een status de selectiecriteria hanteren zoals die 

onlangs door Ayaan Hirsi Ali in Leiden zijn geformuleerd en zij kan het weten, ze is zelf moeten vluchten uit 

Somalië. 

7. Een paar honderd meter van mijn huis zijn in Stella Maris  in 1999 400 vluchtelingen opgevangen zonder 

noemenswaardige problemen en deze opvang stond tegenover een basisschool. De Maria Regina heeft destijds 

op een prima wijze het onderwijs verzorgd voor deze vluchtelingenkinderen. 

8. Nadien zijn er in Stella Maris honderden Polen komen wonen en ik kan u vertellen dat het bij ons in de straat 

nog nooit zo rustig is geweest. Hoezo meldpunt Polen!? 

9 . Gistermiddag was ik in Terheijden waar o.a. Attje Kuiken sprak als Tweede Kamerlid. Bij een daar gehouden 

peiling onder de bezoekers van deze bijeenkomst bleek dat 80% vóór de opvang van asielzoekers is. Laat we 

daar een voorbeeld aan nemen. 

10. Tot slot: Steenbergen is door een aantal lieden op een schandalige manier bekend geworden in het land. 

Laten we dat beeld vanavond bijstellen. Wij dragen een steentje bij. 

 

Joop Stoeldraijer 


