Vluchtelingen
De afgelopen maanden zijn er honderdduizenden vluchtelingen vanuit Syrië Europa
ingetrokken. Ook in Nederland worden extra vluchtelingen opgevangen.
(Meerdere antwoorden mogelijk)

3. Ben je van plan om je in te zetten voor de vluchtelingen?
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Wij hebben al Syrische buren. Onze kinderen zijn van dezelfde leeftijd en
spelen samen buiten, zitten bij elkaar in de klas.




Ik twijfel nog
Nee, dat ga ik
(zeker) niet doen




Ik schenk huisraad en kleding
Ik werk o.a. als vrijwilliger bij de Voedselbank. Waar we kunnen helpen indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan - doen we dat, ook voor
vluchtelingen.
Ik heb het al druk genoeg , dus het moet wel passen
Deze mensen komen naar nederland en als ze een maal hier alles hebben
ontvangen zijn ze rijker dan een normale burger
Echte vluchtelingen zouden in mijn ogen niet verder gaan dan land dat naast
hun land ligt... Alles wat hierheen komt is puur uit op geld, en nederland doet
er gewoon aan mee
Er zijn veel te veel economische vluchtelingen bij gekomen. Daarnaast ben ik
zelf chronisch ziek en heb al mijn tegoeden al af moeten staan aan mensen
die te lui zijn om te werken (CAK)
Gezien mijn werk heb ik daar geen tijd voor
Niet omdat we dat niet willen, maar we omdat we niet kunnen
Veel te druk met baan en kinderen.
Vluchtelingen komen hiernaartoe voor de sociale voorzieningen, niet voor
het op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld, zeker niet als ze hiernaartoe komen
in hun eentje en later vragen voor gezinshereniging pleiten.








0

Weet niet






Werk erg veel en betaal meer dan genoeg aan de overheid.
Er heeft zich nog niet duidelijk een moment voorgedaan waarop gevraagd is
om me in wat voor vorm dan ook in te zetten.
Hangt van het gemeentebeleid af, en het soort vluchtelingen (vluchtelingen
die voor oorlogsgeweld vluchten of economische vluchtelingen).
Zit in onderwijs. Doe dat al

3.1 Op welke manier zet jij je in voor vluchtelingen?
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activiteiten ondersteunen voor vluchtelingen
Door gewoon aardig te zijn en af en toe een praatje maken
Hand- en spandiensten voor twee gezinnen
inboedel
nederlandse les geven
overheid
prive
ready to help
we hebben fietsen ter beschikking gesteld
Wij hebben al Syrische buren. Onze kinderen zijn van dezelfde leeftijd en spelen samen
buiten, zitten bij elkaar in de klas.
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3.1 Op welke manier wil jij je inzetten voor de vluchtelingen?
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als dorpsgenoot
begeleiden vluchteling
Bv arts/ziekenhuis brengen od
hulp bij inburgering
Met speelgoed
meubel gedoneerd
Nederlandse taal leren
Taalles
voedselhulp
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In de gemeente Boxtel zijn al enkele locaties geschikt gemaakt voor de opvang van
vluchtelingen.
(Meerdere antwoorden mogelijk)

4. Wat is volgens jou de beste locatie om vluchtelingen op te
vangen?
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de kleine aarde
De Kleine Aarde
Deze zijn al div. genoemd
Een pand wat nu toch leeg staat. Zit in iedergeval dat mensen ingeschreven
bij de woningbouw moeten wijken voor de vluchtelingen
enkele leegstanden huizen, maar niet allemaal er moet zeker ook plaats
overblijven voor de mensen uit Boxtel zelf !!!
flats op hoogheem
Goede Aarde
Goede aarde en zusterhuis
Goede aarde, landgoed verder
H.Hartkerk
h.hartkerk???
heilig hartkerk
In meerdere huurwoningen verspreid over de dorpen
kleine aarde (4x)
Kleine Aarde
kleine aarde.zusters oblaten.
Kleinschalig, tussen de autochtone bevolking
klooster
klooster stapelen
Klooster stapelen
leeg kantoorpand
leegstaande gebouwen
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Op een andere
locatie::

































Leegstaande gebouwen
leegstaande gebouwen zoals kantoren e.d.
leegstaande gebouwen, kantoren
leegstaande kantoor- en fabrieksruimte of anti-kraakwoningen
Leegstaande panden
Leegstaande panden, meer dan genoeg in Boxtel.
Leegstaande winkelpanden, vh nivo, kerk, Waterschapshuis, liempdese
barrière,
Leegstand gebouw
Lindelust, hotel bij vmbo, kleine aarde, zusters oblaten pr.Hendrikstraat,
lege locale Stapelen.
Oude klooster aan de Baroniestraat
Pastorie in Esch, Liempde en HHart gebouw.
prins bernardstraat
prins hebdrikstraat
scholen die leeg staan
Tijvert (2x)
verdeeld over Boxtel
Verdeeld over huurhuizen daarvoor misschien kleine aarde
verschillende leegstaande panden
Verspreiden onder de huurwoningen
waar plaats is
Zusterhuis pr.hendrikstraat
zusterhuis Stapelen
zustershuis
de Beemden
eigen land
er staan genoeg winkelpanden leeg.
in eigen regio bij hun eigen land
In het land zelf
In hun eigen regio met culturele en geloofsovereenkomsten
kantoren en winkels die leeg staan ombouwen naar woonruimte
kleine in de buurten
oude school in Oost die niet meer gebruikt wordt als school
terug sturen
Ursela
Ursulinenklooster, bibliotheek
versnelling bouwlocaties
Verspreid door de gemeente en niet vlak bij elkaar.
verspreid in de wijken
Vmbo
Wilgenbroek
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In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

5. “De gemeente moet zich meer inzetten om de
vluchtelingen te laten integreren in Boxtel”
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De vluchtelingen moeten zich vervolgens extra inzetten om te integreren in Boxtel.



Kan mij wel vinden in de brandbrief van de 2 burgemeesters (Marc Buijs en Jan
Hamminga
Volgens mij krijgen ze geen rondleiding in hun buurt. Er is een mama`s club boxtel,
wellicht daar contact mee zoeken en kijken of moeders met kinderen daar ook
kunnen aansluiten.
Volgens mij zet de gemeente zich al goed in bij de integratie.
Zeker wel als de vluchtelingen een verblijfsvergunning gaan krijgen. Jammer genoeg
duurt die procedure veel te lang en wordt er met vluchtelingen tot die tijd niets
gedaan, met als gevolg dat zij zich vervelen, nutteloos kunnen voelen en sommigen
uit verveling misschien rare dingen gaan doen.
De vluchtelingen worden bij veel culturele zaken betrokken wat de integratie
bevorderd. M.i. doet de gemeente, voor de huidige groep vluchtelingen, voldoende.
Gemeente zet zich al voldoende in.
Ik weet niet goed wat de bedoeling is. Hoe lang blijven de vluchtelingen en hoe veel
zijn het er? Is de bedoeling dat ze voor jaren blijven dan moeten ze zeker integreren
en de gemeente moet daarbij dan helpen. De gemeente kan natuurlijk wel gebruik
maken van de kennis en ervaring van de personen. Er zitten vaak ook hoog
opgeleide mensen bij.
Onze burgemeester doet al erg zijn best om goede plannen voor kleinschalige
opvang te realiseren. Dit met het doel de integratie te versnellen.
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Zeer mee
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Weet niet




Gewoon retour zenden... zie extra toelichting vraag 3
Terug naar hun eigen land, wij kunnen hun problemen niet oplossen. Door ze op te
vangen zijn de problemen daar niet van de baan.
Vluchtelingen moeten niet integreren, maar zo snel als mogelijk terug naar het land
van herkomst!
Ik heb geen idee hoe de gemeente dit traject heeft ingeregeld.
Ik heb geen idee wat ze nu al doen.
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