Vluchtelingenopvang
Begin december hebben we in onze gemeente 125 vluchtelingen opgevangen. Het was een
kortdurende opvang (72 uur) in De Dreef Aarle-Rixtel.

7. Heeft u hier iets van gemerkt?
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De kranten stonden er vol van en er waren tegelijkertijd voedselpakketenacties.
Enkel in de media, niet persoonlijk.
Enorm veel aandacht in de media
Heb zelf in de Dreef mee geholpen als medewerker van de gemeente.
Hopelijk heb ik deze mensen blij kunnen maken met diverse spullen.
Ja ik heb zelf enkele dagen mee geholpen.
Las het in de krant en hoorde het van kennisen.
Me opgegeven als vrijwilliger LEV-groep Laarbeek; bleek niet nodig: genoeg volk!!!
Mijn vriend heeft ze gezien, ze waren met een smartphone de weg aan het zoeken.
Moeten we meer doen, is tenminste positief!
Niet direct maar wel in gedachten bij hen merkte ik op....
Niet kunnen sporten
Onze kinderen sporten in een andere sporthal. Verder niets van gemerkt.
Via de media, verder niet
Was zelf vrijwilliger
Alleen over gelezen
Alleen over gelezen in krant.
Gelukkig de ver van mijn bed show! Zie maar wat er in Duitsland afgelopen
Nieuwjaarsnacht is gebeurd in veel steden!
Het tijdsbestek van de opvang was zo kort, dat er niks van te merken was. Zo snel als de
vluchtelingen kwamen, zo snel waren ze ook weer weg.
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Ik ben er 3x voorbij gefietst,en heb alleen een groepje mensen bij ekaar zien staan
Ik wist het natuurlijk wel een heb de kinderen ook zien spelen, maar het is me niet
duidelijk wat precies wordt bedoeld met 'gemerkt'. Ik had er in elk geval geen last van, ik
hoop dat ze het fijn hebben gehad en zich welkom hebben gevoeld.
Ik woon in Beek en Donk (2x)
Ik woon in beek en donk Ben niet wezen kijken Heb wel alles gelezen in de media
Wel gelezen natuurlijk, maar niets gemerkt in Mariahout
Woon in Beek en Donk, heb er daarom niets van gemerkt.

In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

8. ‘Het is een goede zaak dat de gemeente Laarbeek
vluchtelingen tijdelijk onderdak geeft’
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Als ze zichzelf maar aanpassen.
Altijd helpen en kritisch waarnemen hoe men zich gedraagt; 'gewoon' met ons mee
doen;
Het is een morele plicht
Ik ben er erg trots op dat onze gemeente dat deed, ook ben ik erg trots op de vele
positieve reacties van mensen in het dorp en bij mij in de straat.
Ja het is goed dat we ze onderdak geven. Wel jammer dat dit maar voor zo`n korte
periode was.
Het is een morele plicht
Ik vind het goed dat Laarbeek als gemeente meehelpt met het opvangen van
vluchtelingen, dat is een teken van respect naar de medemens.
Maar heeft het zin om mensen voor 1 nacht op te vangen en dan weer weg te
sturen?
Maar zeker niet in grote aantallen. kijk naar de ervaringen in grote
asielzoekerscentrums en nu in Duitsland.
Mee eens, mits de definitie van 'tijdelijk' duidelijk is
Op zich okee maar probeer wel het kaf van het koren te scheiden en je moet je niet
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schuldig voelen als de de opvang minimaal houdt, het moet niet zo zijn dat
vluchtelingen gratis mogen zwemmen en uitkeringsgerechtigden hun kinderen van
de zwemles af moeten houden. Ik zeg niet 'eigen volk eerst' maar wél 'eigen volk
ook!'
Wel eerst uitzoeken of het echt vluchtelingen zijn
Ben nie voor en nie tegen. Snap dat het moet maar is dubbel omdat onze ouderen
zoveel zorg wordt ontnomen
Ik maak me er niet zo druk over
Is een te grote onkosten post voor een eenmalige actie Veel beter is om tijdelijke
opvang te doen in oude kazerne`s of andere leegstaande gebouwen die al langer
leeg staan en daar dan meerdere malen gebruik van te maken Sta er wel voor open
dat we in Laarbeek permante opvang bieden
Kortdurende opvang is niet vanuit de vluchteling gedacht. Meteen naar een goede
langdurige opvang lijkt me beter
Men moet niet met deze mensen gaan sjouwen een vaste plaats is beter
Niet mee eens vanwege de korte periode. Er wordt teveel met de vluchtelingen
rond getrokken. handel alles op een plaats af.
Vluchtelingen moeten in de eigen regio worden opgevangen
Belachelijk voor die paar dagen hadden ze best ook gelijk naar hun opvang door
kunnen gaan. Dit heeft veel geld en overlast gekost voor de gebruikers van de sport
accommodatie
Dat ze maar aan de eigen inwoners denken die het minder hebben, en daar het geld
aan besteden.
De gemeente zou ion eerste instantie eens moeten beginnen met het nakomen van
de afspraken met betrekking tot de huisvestin g van de statushouders.
Kortdurende opvang is alleen gesleep met kwetsbare vluchtelingen. De gemeente
Laarbeek meent hiermee goede sier te kunnen maken. In eerdere
raadsvergaderingen werd nog gesteld dat men positief staat. Daarbij bleef de
informatievoorziening.
Ze moeten veel eerder al actie ondernemen bij de grenzen. Er zijn te veel mensen
bij die niet uit het oorlogsgebied komen en dan ook nog het probleem dat er
verkeerde bij zitten.
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Uitgaande dat er vaker vluchtelingen opgevangen worden in Laarbeek:

9. Wat zou u als eerste wijzigen in de opvang voor vluchtelingen? (n = 378,
62% = weet niet)

































72 uurs opvang het van hot naar her sturen van mensen
Al het iingezamelde dat niet meteen nodig was doorgeven aan volgende gemeente zodat
niet telkens wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden en in volgende gemeente al meteen
een voorraad goederen is. Zonde anders van energie van vrijwilligers en donateurs. Kans dat
mensen volgende keer minder gemotiveerd zijn te helpen of goederen te brengen
Andere opvang kiezen dan in een sporthal. Drie dagen is wel wat kort. Eden maand voor
tijdelijk verblijf lijkt me beter.
Beter screenen en zo snel mogelijk taal leren
Beter spreiden
betere betrokkenheid bij de plaatselijke bevolking
Binnen houden voor zo min mogelijk overlast met alle verhaalstromen die zich nu voor
doen.
Blijvende opvang
centraal opvangen en zeker niet in openbare ruimtes
Crimineel, dan meteen land uitzetten.
Crisisopvang was eenmalig. Mocht er noodopvang komen dan zo veel mogelijk in kleine
groepen.
dat de voorlichting goed is
Dat er meer vaste gebouwen vrij komen voor tijdelijke opvang en dan niet voor maar 3
dagen maar tot er aan de vluchteling een tijdelijke verblijfsvergunning is verleend
En verder de meer personeel inzetten voor het onderrichten en begeleiden van de
gewoonte's die we in Nederland hebben er is een veel te groot verschil tussen het land van
herkomst en hier
Dat er zoveel bij elkaar zitten
dat is voorlopig een vaste plek krijgen en niet iedere keer moeten verhuizen
Dat ze langer op een plek kunnen blijven. 72 uur is onmenselijk.
dat ze niet steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar langere tijd ergens
worden opgevangen
Dat ze niet van opvang naar opvang moeten. Ze hebben tijd en rust nodig om te wennen
aan de omstandigheden.
Dat ze wat langer mogen blijven. Een hele week b.v. zodat ze even tot rust kunnen komen.
Dat zij niet zo door Nederland heen en weer worden gesleept. Dus meer langdurige opvang
voor vluchtelingen op 1 plek.
De 3 dagen crisusopvang en dan weer verder veel te kort
de aandacht die de media hier aan geeft
De duur dat men hier mag blijven
de duur vd opvang,dat geleur iedere 3 dagen is vreselijk lijkt mij
De korte termijn: al die trubbel en kosten voor 3 dagen
En als tweede: het tijdstip: zoek een vakantieperiode van de verenigingen uit, niet net de
laatste week van een periode.
De periode van opvang verlengen. 72 uur is veel te kort.
De periode van verblijven op 1 plek zo lang mogelijk maken.
De vluchelingen kortstondig ergens onderbrengen voorkomen.
De woningen van burgemeester en wethouders
deze niet steeds van hot naar haar verhuizen
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die mensen een huis geven of op andere manier iets netters regelen dan een hal... zijn
mensen, geen rommelmarktbezoekers.
Direct Nederlandse les geven
Duidelijkere criteria omtrent de statusvluchteling.
Minder met de mensen van plek naar plek zeulen.
Langere aanloopt zorgt voor een betere opvang.
Een leeg gebouw gebruiken en langer blijven
een ruimte waar verenigingen en sportclubs niet hoeven te wijken of niet doorgaat ivm.met
bezetting van de ruimte!
Een vaste plaats zoeken. Nu is de Dreef ruim een week voor vaste gebruikers gesloten
geweest terwijl er maar voor 3 dagen opvang was.
Een verblijf langer mogelijk maken, b.v. tenminste een week
Geen mening
Geen gesjouw door het land. Opvang in kleine accommodatie voor langere tijd met max.
100 gezinnen. Geen jaar wachten met uitzetten indien niet aan criteria wordt voldaan. Geen
bijstandsuitkering geven, alleen zakgeld en de rest in natura. Iedereen verklaring laten
ondertekenen dat ingeval van criminaliteit sexsueel geweld of misbruik of homo pesten of
godsdienst ruzie meteen uitgezet worden, zonder pardon. Voorkom een Keulen toestand
zoals met nieuwjaar.
Geen gesjouw meer met de mensen maar meteen ergens heen waar ze permanent kunnen
blijven
geen heen en weer gesleep,
elk dorp neemt een aantal vluchtelingen op
geen vluchtelingen
Geen vluchtelingen (2x)
Goed onderzoeken of het echte oorlogsvluchtelingen zijn. Zo snel mogelijk onderzoeken of
er geen oorlogsmisdadigers en/of mensen smokkelaars bij zijn.Deze en overigen meteen
uitzetten.
Goed screenen en degenen die zich niet aan de regels houden die er hier gelden moeten
gelijk de eerste dag daarna terug gestuurd worden.
Ik las net op het nieuws dat de aanranders in Duitsland bijna allemaal Syriërs waren.
Dat moet een Nederlander is doen. dan draait hij gelijk de bak in. En deze lui laten ze
gewoon lopen. en bij volgende verkiezingen komen ze in de Regering let maar op.
goede controle
Goede voorlichting en afspraken maken over gedrag en aanpassing
Grensbewaking zodat er alleen nog echte vluchtelingen het land binnen komen, dan is er
ook meer draagvlak bij de bevolking
Het 3 dagen van hot naar her naar een wat langere periode 1 week, 10 dagen op een plaats
verblijven maar ook niet ideaal.
Het aantal verhuizingen moet worden geminimaliseerd en de verblijfsduur per locatie
gemaximaliseerd. Het is niet humaan om mensen maar 72 uur op een plek op te vangen,
omdat ze daardoor geen kans krijgen enigszins te settelen.
Het blijft een lastig onderwerp. Iedereen wil helpen als ze de achtergrond kennen van al
deze vluchtende mensen met een schrijnend verleden, maar waar begin en eindig je.
Als ik de oplossing zou hebben zat ik op een andere plek dan op deze bank!
Het gesleep van hot naar her elke 72 uut
het heen en weer 'schuiven'van deze mensen.
Vang ze op een plek op en geef ze daar rust
Het is zeer goed georganiseerd
Het niet van hot naar her slepen met deze mensen.
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Het wordt de gemeente verplicht anders niet aan mee doen
Ik heb beweegredenen vernomen waarom maar 72 uur maar ik denk voor de vluchtelingen
dat een langere periode wenselijk is
Ik heb kleren en speelgoed waar mijn kinderen uit zijn gegroeid, maar die nog prima zijn.
Waar kan ik die doneren?
ik ken de opvang niet , weet hier dus totaal niets af,
ken evt. problemen niet die zich voordoen
Ik vind dat de vluchtelingen langer zouden moeten kunnen blijven.
Ik zou de termijn van opvang verlengen, zodat de vluchtelingen niet telkens na een paar
nachten weer verkast worden naar een andere opvang. Het zijn mensen met gevoel
(waarschijnlijk hebben zij al veel meegemaakt) en daarom moeten zij een stabielere opvang
hebben dan slechts enkele dagen. Daarbij zijn er veel kosten mee gemoeid om alles in orde
te brengen, die kosten wegen niet op tegen de korte termijn van opvang. Ofwel, het kost
meer dan het in tijd oplevert.
ik zou het niet weten
In Beek en Donk opvangen
Inburgering meteen starten.
Kijken wie echte vluchtelingen zijn
kleinere aantallen / meer verspreiden. zo vormen zij geen 'aparte groep' en is de kans groot
dat ze meer geaccepteerd en geholpen worden door de lokale bewoners.
Kleinere groepen op meerdere plekken in kernen verdeeld.
Korte opvang: in een korte tijd moet er veel geregeld worden en voor de vluchtingen ook
een heel gesleep en gesjouw. Ze hebben rust en een vast plekje nodig. Dus liever kleine
groepen langer opvangen, beter verdeeld over het hele land.
Laat die mensen voor langere tijd ergens wonen
Laat mensen langer op een plek blijven, zodat er niet zo gesjouwd wordt met die mensen.
langdurige mogelijkheden zoeken in plaats van enkele dagen.
langdurige opvang regelen. Laarbeek loopt daarmee hopeloos achter.
langduriger opvang en geen noodopvang
Langer dan 3 dagen opvang, zo moeten deze mensen te vaak verkassen
Langer dan 72 uur crisisopvang.
langer laten blijven
Langer laten blijven, in plaats van zo'n gesjouw met die mensen.
Langer opvangen
langer opvangen, minder slepen met mensen
langer verblijf in geschikte accomodatie zodat er minder gesleep is met vluchtelingen
langer verblijf op een plaats
gezinnen voorrang geven
langere duur
langere huisvesting
Langere periode. en bij voorkeur kleinschalig
langere tijd op een plaats en goed controleren op pas e.d.
Media aandacht verminderen. Te veel aandacht werkt meestal negatief.
meer Europese regels, dus een Europese aanpak om de vluchtingen voor een gedeelte
meer in de landen op te vangen rondom hun eigen land.
Meer langdurige opvang op een vaste locatie
Meer zekerheid
Meer zelf laten doen zodat ze iets om handen hebben.
meteen Nederlandse taallessen
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Minder gesol met die mensen, meer definitief langduriger opvangen. Verder geen negatieve
geluiden over gehoord.
Nagenoeg alles liep volgens planning. Het was een hele ervaring en heeft diepe indruk
achtergelaten bij mij.
Niet massaal in één ruimte
Niet meer 72-uurs opvang maar langer opvangen en dan niet in een sporthal
Niet meer in de sporthal, maar in de leegstaande kazerne in Mariahout.
Niet opnemen laten we eerst eens voor onze ouderen zorgen, daar wordt steeds meer op
bezuinigd
niet opvangen
NIET SLEPEN MET mensen.
Niet van dat benauwde, op tijd met de omgeving in gesprek gaan
niet van het kastje naar de muur sturen: geef hen a.u.b. wat rust;
Niet zo met die mensen van het een naar het ander sleuren zou je zelf ook niet vrolijk van
wordenn
niet zo`n groot verschil maken met de normale burger !!
Niet zoveel op een lokatie
Niet zoveel praat over maken
niets
niets maar wel de gemeenschap informeren dmv succesverhalen
Niets, de tijdelijke opvang is goed verlopen. Kan op deze manier zondermeer nogeens
gedaan worden.
Niets. Afgaande op wat ik erover in de media lees was alles uitstekend geregeld.
Niks is goed gegaan
Onze normen en waarden bijbrengen.
Op zich is het systeem wel goed
Opvang in buurlanden en niet hier.
Opvang voor langere duur, het is onmenselijk om mensen heel Nederland rond te slepen.
Opvangen in eigen regio
Opvangen in eigen regio. Maar ik denk dat het daar al te laat voor is. Al de kopstukken van
een land zeggen 'kom maar hier, het is hier goed en wij regelen alles voor jullie, ook nog
geld' Dan is het voor hun niet zo moeilijk meer. Ze hadden vanaf het begin de de boten
moeten vernietigen en hun terug brengen naar het land waar ze in de boot zijn gestapt.
opvangen in foye gemeentehuis.
opvangen voor langere tijd.
Oude leegstaande panden gebruiken ipv nieuwe opvangcentra gaan bouwen.
permanent en niet tijdelijk, belachelijk hoe wij met de vluchtelingen rondsjouwen van
locatie naar locatie. Volgens mij hebben wij in laarbeek best een locatie voor permanente
opvang. Hou daarin dan ook een fatsoenlijke maat aan, bv. max 200, is acceptabel voor
laarbekenaren en voor vluchtelingen.
registratie en controle
Rouleren over de 4 kernen niet alles op een kern laten aankomen
Sneller bepalen wie mag blijven
Sobere 1e voorzieningen
spreiden over zoveel mogelijk gemeentes in Nederland, dan zal er meer draagvlak zijn onder
de bevolking, minder overlast, meer betrokkenheid van de Nederlands burgers en goed voor
de vluchtingen snellere integratie binnen de Nederlandse cultuur worden g
Strengere toelatingseisen en geen kortdurige opvang
tijdelijk naar vast
6


















Tijdige informatie en communicatie
tijdsduur
Veel langduriger en betere informatie
veel meer openheid en bekend geven dat wij in Laarbeek al een prachtig vluchtelingenwerk
hebben waar veel te weinig van bekend is en zo'n goed werk doen.
verplicht dna afstaan.
kleine gezinnen.
Bij criminaliteit meteen uitzetten.
Volledig respect voor onze normen en waarden.
Vluchtelingen meteen een goede veilig plaats aanbieden waar zij zich thuis voelen.
Het gesjouw van hot naar her met die mensen en zeker met kinderen is een hele belasting
voor hen.
vlugger scannen of de noodzaak tot accepteren aanwezig is en anders toegang weigeren
voor langere tijd opvangen en niet zo gaan zeulen met de mensen
voor mij lijkt het erg belangrijk dat deze mensen niet constant heen en weer moeten reizen
maar een vaste plek hebben.
Wat ik hierboven beschrijf.
werk laten doen en de taal laten leren
ze niet van hot naar haar, maar zorg ook voor de opvang van de eigen inwoners die het
HEEL zwaar hebben.
zie 10
zo kleinschalig mogelijk opvangen
zorgen voor een opvangplek en daarna zsm een woning in ons land regelen

10. Wat zou u de gemeente voor TIP geven om het opvangen van
vluchtelingen goed te laten verlopen? (n = 378, 66% = weet niet)













Geen opvang in sporthal of ontmoetingscentrum maar in semi permanente accommodatie
in aangepaste industrie hal of loods of Het Anker aanpassen/renoveren met COA geld.
(In een leegstaand kantoorpand) opvangen buiten de bebouwde kom. Tijdslimiet instellen
van vrije tijdsbesteding buiten de deur.
allemaal rustig blijven zodat deze vluchtelingen een goed gevoel overhouden
als het gaat om permanente opvang dan is een strikt beleid nodig: voorlichting aan
belangrijke organisaties als kinderopvang en gezondheidszorg. Maar vooral ook voorlichting
aan burgers. Deze laatste hebben vaak vooroordelen/onbekendheid met de te verwachten
cultuurverschillen. Zo kan integratie sneller verlopen.. We gaan nu eerder dan ook naar een
multiculturele samenleving. Ook in Laarbeek!
Als je iets aan te bieden hebt even laten weten om een overschot te verkomen
Als voorwaarde aangeven bij het COA dat initiatieven vanuit de gemeente vrijuit de ruimte
moeten krijgen. Binding tussen vluchtelingen en Laarbeekenaren zorgt voor begrip en een
goede sfeer.
Bewoners en vluchtelingen op tijd informeren.
Bied de mensen aan om vrijwilligers werk te doen
Bij de huisvesting van statushouders een eerlijke verdeling toepassen over de kernen. De
toedeling naar kernen aanhouden zoals de nieuwbouwwoningen verdeeld zijn over de
kernen Beek en Donk 80% Lieshout 8% Aarle-Rixtel 8% Mariahout 4%
bij langer verblijf denken aan huisvesting [niet ten koste van onze jongeren]
Burgers goed informeren, zodat er geen onduidelijkheden/onzekerheden zijn.
Onzekerheden veroorzaken onterechte angst.
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Dit is zeker goed gebeurd begin december.
Burgers goed op de hoogte houden, gebeurde nu ook
Buurtbewoners oproepen om te komen helpen. Het zorgt voor begrip
communicatie met de inwoners, betrokkenheid
Dat de Gemeente op de eerste plaats aan hun eigen Burgers moeten denken.
Die hebben ook aandacht nodig en een huis en geld en voedsel
Dat het altijd tijdelijke opvang moet zijn. Max 3mnd
De inwoners er eerder bij betrekken, en duidelijk zijn naar de inwoners toe
de inwoners goed inlichten van wat en hoe en waarom.
De inwoners van Laarbeek duidelijk en op tijd inlichten en voorlichten
Denk dat ze het al heel goed doen!
dezelfde passie en energie behouden zoals nu getoond is. zowel voor de ambtenaren die
hier mee gemoeid waren als wel de vele vrijwilligers.
die mensen een menswaardige behandeling geven
Direct integratie laten starten
en direct zinvolle dagbesteding liefst werk. uit laten voeren
Doe het structureel maar in veel kleinere hoeveelheden
Dorpsfenoten (blijven) betrekken / informeren
Duidelijk communiceren
duidelijkheid voor vluchtelingen...wat wel wat niet en zelf mee laten helpen met de gang
van zaken ...erbij betrekken als ze er zijn
Echte oorlogsvluchtelingen zo snel mogelijk nederlands leren, alsmede goed onderwijs en
werk aanbieden.
Een goede controle houden. Hun activiteiten in de gaten houden.
een goede voorbereiding en niet vlug vlug. Er dient nu al een goed plan van aanpak klaar te
liggen.
Een maatje toewijzen zodat ze snel integreren en nederlands leren
Een minder aantal per opvanglocatie in Beek en Donk
Er zou altijd een plan klaar kunnen liggen om ten alle tijden een opvang te kunnen creëren.
Erg sober laten leven zodat ze snel verlangen naar hun geboorte land
ga zo door, prima gedaan. Trots op inwoners die meegeholpen hebben
Geef de vluchtelingen een gezicht
geef ze veel voorlichting en begeleiding over hoe onze samenwerking werkt en onze
normen en waarden. Zorg voor trauma zorg.
geen ervaring mee
geen idee ,zoiets moet je mee ervaren om daar een idee of tip voor aan te kunnen draaien
Geen te grote aantallen (een goed draagvlak zorgt voor acceptatie)
geen tip
Geen tip eerst voor onze eigen mensen zorgen
Geen vluchtelingen
Gemeentes luisteren niet altijd naar de bevolking(zie nieuws) Gemeentes krijgen ook geld
voor opvang, kan voor een gemeente zomaar motivatie zijn
gepast aantal voor langere tijd opnemen: akkomodatie die daarvoor geschikt is; geen VVDmentaliteit uitstralen s.v.p.: je echt als mens tonen;
Gewoon doen wat menselijk is en verantwoord tegenover andere inwoners. Gelijkheid,
evenredigheid, wederkerigheid en goed luisteren naar wat 'gevraagd' wordt.
Gezinnen zoeken die vluchtelingen helpen/begeleiden met woord en daad
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ging er nu iets mis dan?
zo niet, ga zo door.
zo ja , trek je plan.
Goed communiceren. Opvang eerlijk verdelen.
Goed overleg /informatie voor direct omwonenden
goed overleg met de buurt en heel goed kijken wat je in huis haalt
Goede informatie aan burgers vooraf.
Goede screening
Goede voorlichting aan de burgers.
Grootschalige opvang en liefst in eigen regio
het aantal beperkt(overzichtelijk) houden
Het dorp blijven informeren via allerlei media en ook de vluchte,ingen aan het woord laten
met hun persoonlijke verhalen on begrip te kweken
Ik geloof dat het de laatste keer heel goed is verlopen waarom iets veranderen als het goed
gaat.
Ik heb de indruk dat het goed was verlopem
in gesprek met de burger gaan en goodwill kweken
In heel de EEG gelijk verdelen, maar dat willen de 'vluchtelingen' niet. In West Europa is
immers het walhalla en in Oost Europa is voor hun niets te halen. Dat weet ik uit ervaring in
Tsechië. Bij binnenkomst was het drie maanden ondersteuning en dan voor je zelf zorgen.
Hier is het binnenkomen, een huis opeisen, kompleet ingericht, alle voorzieningen gratis, en
nog een flink bedrag erbij elke maand! Hier zijn ook veel alleenstande ouders die de eindjes
aan elkaar moeten knopen en niet geholpen worden door de 'regels'
In Helmond vlak bij asielzoekers gewoond. Nooit last van gehad. Het aantal personen moet
wel in verhouding zijn met de plek waar je woont. Geen invasie zoals in Oranje.
In iedere kern naar rato vluchtelingen verdelen, vrijwilligers oproepen voor ondersteuning
en begeleiding in kleinschalige opvang. Liefst een klein aantal vluchtelingen in een reguliere
woning verdeeld over het dorp. Alles doen om de integratie zo snel mogelijk te laten
verlopen. Niet zozeer met veel geld toestoppen, maar met ondersteuning en begeleiding in
het leren van de Nederlandse taal en de Nederlandse normen en waarden, kinderen naar
school, volwassenen bezigheden geven.
Informeer - bewaak - corrigeer/ en treed handeld op
dat maakt het voor hen ook duidelijk en overzichtelijk
is goed verlopen. prima georganiseerd
Is het dan niet goed verlopen????
kleiner groepen meer verdelen over alle kernen.
kleinschalig....op meer plekken......niet voor slechts 72 uur maar bv. 'n maand.
Burgers betrekken en de vluchtelingen niet 'overmatig' verwennen.
Maak hier een aantal kleinere locaties voor geschikt.
Meer begeleiding
Met zoveel hartelijkheid blijven ontvangen als deze keer.
Misschien kunnen de gemeenteraadsleden ook hun woningen beschikbaar stellen
Naar mijn weten is het verder goed verlopen. Ik woon aan de Bosscheweg, heb helemaal
geen hinder ondervonden.
niet doen
Niet doen
Niet echt een TIP, want het gebeurt al; ik vind het een goede zaak de bewoners van
Laarbeek zoveel mogelijk informatie te verstrekken en de mensen er zoveel mogelijk bij te
betrekken.
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niet luisteren naar de tokkies die niets anders te doen hebben dan klagen. probleem
aanpakken.
Niet meer aan beginnen.
niet meer binnen halen
niet meer dan een paar dagen. zijn er niet voor ingericht
niet te ingewikkelde prosedures
Niet te veel tegelijk binnenhalen zodat je overzicht hebt.
niet teveel vluchtelingen opvangen,moet behapbaar blijven
Niets , het is heel goed en rustig verlopen
niets het verliep volgens mij zonder enige problemen
niets, is perfect gelopen
nog beter communiceren en bredere hulp inschakelen.
Ontwikkel je eigen beleid in deze zaak.
op tijd vrijwilligers klaar maken,en goede opvang op een vaste plaats
Open communiceren en kleinschalig
Openheid van zaken
organisatie was goed geregeld
Overleggen met de bevolking en dan in de gemeente een ruimte zoeken waar vluchtelingen
langer kunnen verblijven. Oude scholen, fabrieken, of iets dergelijks. Maar het zal wel niet
zo eenvoudig zijn.
Positieve signalen afgeven en snel laten integreren
Probeer activiteiten te organiseren om te voorkomen dan deze mensen uit verveling nietwenselijke dingen gaan doen. Zinvolle activiteiten in Nederland: verkeersregels,
omgangsvormen, taalles, etc.
screenen goed uitvoeren
Stel een vast aantal en wijk daar niet vanaf.
Streng optreden
Structurele opvang bieden aan een kleinere groep mensen. Proffesionele krachten inzetten
om ( desnoods
mbv vrijwilligers )opvang en integratie goed te laten verlopen. Insteken op Nederlandse taal,
werk en kinderen zo snel mogelijk naar school en clubjes.
Tijdig overleggen met de bewoners van de kern.
Transparantie
Vang gezinnen op met kleine kinderen
Veel vrijwilligers inschakelen.
Verplicht dna afstaan.
Als ze hier willen blijven moet iedereen Nederlands praten.
Kleine gezinnen opnemen.
Bij criminaliteit meteen uitzetten.
Volledig respect voor onze normen en waarden.
Verspreid ze in de kernen maar dan ook in de duuurde buurten. Dus niet alleen in een
arbeiderswijk. Kan ook naast de burgenmeester of wethouder
Volgens mij is het allemaal prima verlopen.
volgens mij is het erg goed verlopen. Er was ook voldoende aanbod van vrijwilligers.
Volgens mij staat de militaire kazerne in Mariahout leeg. Daar zouden makkelijk een paar
honderd asielzoekers in kunnen. Geen problemen mee.
Volgens mij verliep alles prima
Voor een langere tijd op ee plek maar niet 3 dagen ook gezien de kosten voor die paar
dagen is belachelig
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vooraf nadenken over mogelijke scenarioos die zich voor kunnen doen.
voorlichting,vrijwilligers inzetten per persoon en/of gezin zodat ze vlug kunnen integreren.
was goed wat ik hoorde
Wees op tijd en laat de bevolking inspraak hebben.
ze hebben het perfect geregeld
zie 9
Zie 9
Zie boven
zie voorgaande tekst,
Zie vraag 8. Verder is er voor mij verschil tussen mensenrechten en burgerrechten en
vluchtelingen zijn voor mij wel medeMENS maar geen medeBURGER!
Zo mooi laten verlopen als nu gebeurd is! Top voorbeeld Was Laarbeek!!!
Zo snel mogelijk buurtverenigingen betrekken bij de integratie en starten met taallessen.
Zoals het nu was geregeld blijkt het goed te hebben gewerkt, dus heb ik geen tip hiervoor.
Zoek de kranten meteen op, zoals ook gedaan is bij deze eerste opvang.
Zorgen dat ze een gevoel van welkom hebben.
Zorgen voor een passende ruimte in de gemeente. Er staan voldoende gebouwen leeg die
dienst kunnen doen als opvang, desnoods verspreid over de gemeente (gezinnen uiteraard
bij elkaar houden). In Aarle-Rixtel staan het oude scoutinggebouw, gymzaal en
schoolwoningen aan de Jan van Rixtelstraat en Huize Angela aan de dorpsstraat leeg. In
Lieshout staan diverse panden aan de Heuvel leeg, zoals het gebouw van de voormalige
woningstichting. Allemaal gebouwen waar nu niks mee gedaan wordt, zonde en daarbij lijdt
een pand van leegstand. Daarom zou het uitstekend gebruikt kunnen worden voor de
opvang van vluchtelingen.
zorgen voor voldoende controle op hun doen en laten.
Als er iets gebeurd dat ze weten of de vluchtelingen het wel of niet gedaan hebben.
Zuinig te zijn op alle vrijwilligers , deze hebben zich voor 200 % ingezet.
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