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Vluchtelingen
De afgelopen maanden zijn er honderdduizenden vluchtelingen vanuit Syrië Europa ingetrokken. Ook
Nederland heeft aangegeven extra vluchtelingen op te gaan vangen.

1. Bent u van plan om zich in te zetten voor
vluchtelingen?
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Toelichting:
1 Ben betrokken bij het inrichten van woningen voor status houders
2 Alleen voor gezinnen en echte vluchtelingen
2 Ik ben bezig met een initiatief om met verschillende bewoners opvang voor statushouders te
regelen. We zijn al met een groepje uit Heesch, Loosbroek, Nistelrode, en Heeswijk-Dinther. Een
groep mensen met verschillende expertise. We willen los van de gemeente woonruimte realiseren.
Kleinschalig, goedkoop, en doelgericht. Alles vanuit de bewoners van Bernheze geregeld. Mensen
kunnen zich snel aansluiten en echt iets doen voor de vluchtelingen.
3 Binnen mijn mogelijkheden zal ik helpen
3 Duidelijke richtlijnen voor hulpverleners. Duidelijke richtlijnen voor hulpvragers. Duidelijke
richtlijnen ingeval van twijfel. Interne ( kwaliteitscontrole: doen we wat we zeggen en hoe weten we
dat dat goed is?). Eventueel scholen van vrijwilligers. Juiste hulp verlangt immers vaak meer dan
alleen inzet
3 Indien mogelijk zal ik me inzetten om mensen wegwijs te maken en te helpen
3 Wil graag mijn steentje daar waar ik kan, bijdragen om de vluchteling een nieuw geborgen thuis te
geven
4 Dat deze mensen geholpen worden is prima maar dat er zoveel bij elkaar komen is niet goed, dat
gaat geheid fout. Zet is 500 Nederlanders bij elkaar iedereen heeft een eigen mening dus dan gaat
het ook fout !!!
4 Eerst ga ik bekijken welke hulp er waar nodig is. Daarna kan ik pas beslissen of ik daar een positieve
bijdrage aan kan en ga leveren.
4 Ik heb gekeken naar een vacature vrijwilliger als taalcoach , maar dat kost te veel tijd en is niet te
combineren met mijn baan. Maar zo iets lijkt met wel mooi om te doen.
5 Er zijn nog oveel dingen in nederland en gemeente die niet op orde zijn, zoals bijvoorbeeld zorg en
onderwijs. Laten we daar eens in investeren.
5 Gewoon nee.
5 Kunt u duidelijk het verschil benoemen tussen vluchtelingen en asielzoekers.
5 Niet als vrouw zijnde vind dit gewoon te gevaarlijk zei hebben een heel andere visie als ons
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Nederlanders. Andere normen en waarden...
5 Omdat ik met mijn baan en huishouden en het zorgen voor mijn ouders en kinderen en de rest van
mijn omgeving al heel veel tijd kwijt ben, en de regering de Nederlanders in de kou laat staan.
6 Als mantelzorger blijft me vrijwel geen 'eigen tijd' om naast mantelzorg iets anders te ondernemen

1.1 Op welke manier zet u zich in voor vluchtelingen? Aantallen te laag om te plaatsen,
toelichtingen op het antwoord “Anders, namelijk:”








inrichting
maatschappelijk begeleiding
Mensen samenbrengen
Taaldocent
Via mijn werk
Vie ready 2 help, beschikbaar als vrijwilliger
werk bij Vluchtelingenwerk Bernheze

1.1 Op welke manier wilt u zich inzetten voor
vluchtelingen?
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Anders, namelijk:














aandacht voor vragen
acceptatie dmv positieve media aandacht
activiteiten ondersteunen
Bijles of zo of iets met mijn kindjes (samen spelen oid)
Daar heb ik nog geen idee van, bekijk de situatie en heb het er met andere over. Waarschijnlijk
1 op 1 (gezin Of persoon)
Helpen statushouders
het organiseren van activiteiten voor de vluchtelingen om zodoende sneller met onze kultuur
kennis te maken.
LHBT
Opleidingen
taalcoach
Verschillende mensen aan elkaar koppelen.
wegwijs maken
wegwijs maken
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1.2 Wat is voor u de voornaamste reden om zich niet
in te zetten voor de vluchtelingen?
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ben niet voor opvang
ben tegen vluchtelingen, eigen volk komt het eerst !!
Daar is geen reden voor er zijn geen echte vluchtelingen
Doe al heel veel vrijwilligers werk
Gaat ten koste vande maatschappij, creeërt te veel verdeeldheid
geen tijd, geen zin, opvang in eigen regio is beter.
Geen zin in! Zorg eerst maar eens dat de oudereren worden geholpen!
Gevaarlijk...geen meerwaarde!
handen al vol voor mijn kinderen
Het past mij niet
ik moet ze niet
Ik zet me en doe dat ook liever in voor mensen in nederland
ik zie dit niet als mijn taak
naast mijn baan ben ik mantelzorger voor zieke vader
Nederland laat zijn eigen mensen aan hun lot over.Kijk maar eens naar de zorg.
op het moment gaat het ten kosten van onze bewoners van heesch
opvang dient in de regio georganiseerd re worden
Te oud ( 83 jaar)
terug eigen land
terug naar der eigen land
Veiligheid
Vind het belangrijker om me in te zetten voor ons eigen volk
vind het niet de oplossing voor het probleem
We hebben in ons land ons geld hard genoeg nodig voor onze eigen zorg want die gaat
hierdoor helemaal kapot.
ze vluchten niet voor geweld maar voor geld
zet me al in en liever voor gehandicapten & ouderen
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Het voorstel van de gemeente om 500 vluchtelingen voor een periode van tien jaar onderdak te
bieden in een azc in Heesch, deed en doet de gemoederen flink oplopen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

2. ‘De gemeenteraad heeft de juiste beslissing
genomen om geen 500 vluchtelingen voor 10 jaar op
te vangen in een AZC in Heesch’
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Toelichting:
1 Dat bied geen oplossing , 500 mensen in een containercamp is geen oplossing en ook niet humaan
geeft veel problemen en is niet veilig
1 Een AZC bouwen is geen duurzame oplossing voor vluchtelingen. Dit is echt overheidsdenken. Kijken
naar kosten op korte termijn. Op lange termijn is snelle procedure en snelle opvang van
statushouders beter voor iedereen. Hierdoor integreren vluchtelingen snel, en kunnen ze sneller
voor zichzelf zorgen, zodat ze waarde opbrengen voor de gemeenschap.
1 Het percentage getal vluchtelingen ten overstaande van de inwoners is is absorbitant hoog met dit
getal. zeker als men dit afzet tegen het percentage vluchtelingenstroom ten overstaand van
medelanders
1 Ik ben voor het opvangen van vluchtelingen maar tegen mensen voor 10 jaar in een kamp te zetten.
Dit gaan geen oplossing bieden en alleen een rem zijn op de integratie van deze vluchtelingen,
zodoende ben ik ben ik het sterk eens met de beslissing.
1 Ik vind dat je dit de vluchtelingen niet aan kunt doen. En dat je dit de buurt niet aan kunt doen..
Vluchtelingen hebben ook een eigen plek nodig. Met 500 mensen bij elkaar dan vraag je om
problemen
1 Onze gemeente omvat zoveel kernen, de een groter dan de ander, dat het opzetten van een AZC in
één van die kernen een onevenredig zware inbreuk op die ene plek veroorzaakt. Vandaar kiezen
voor statushouders, die zorgvuldig en in evenredigheid over de kernen kunnen worden verdeeld.
1 Te veel mensen (vluchteling of niet) op een kleine plaats bij elkaar zetten, geeft altijd problemen.
Jaren geleden zijn er al experimenten uitgevoerd met ratten die bij elkaar gezet werden. Mensen
zijn geen ratten, maar de resultaten van dat onderzoek geven wel bepaalde signalen af.
1 Verdelen in alle gemeentes zodat ze ook kunnen inburgeren. Ze moeten zich aanpassen aan onze
cultuur en de taal leren. Als ze eenmaal zich aanpassen zou ik ze hierbij willen helpen. Kinderen
spelen en ouders helpen.
1 Voor iedereen slecht: Voor de vluchteling en de naaste buren het meest. Onveilig binnen AZC;
Geen integratie ( geen of minder Nederlandse taalverwerving; Minder overnemen dagelijkse gang /
gewoontes/ geen uitwisseling met autochtone gemeenschap. Zo mogelijke directe inschakeling bij
vrijwilligerswerk (eventueel als maatje van een vrijwilliger en / of beroepskracht.
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1 Was geen goed plan, te veel te lang te groot ook. En ook vond ik de procedure onverantwoord.
technocratisch denken dat tijdlijn genoeg is.
2 500 mensen met diverse overtuigingen op een paar 100 vierkante meter? Dat lijkt mij, dar daar
alleen maar problemen van komen. Doordat zoveel mensen zo kort bij elkaar moeten leven, zonder
te weten, wat de volgende dag brengt, dat is gewoon onmenselijk. Dat moeten we gewoon niet
willen, maar nu hoor ik geen berichten van diegene, die het altijd over mensenrechten hebben !!!
2 De mogelijkheid voor een kleiner AZC voor kortere tijd zou wel onderzocht moeten worden.
2 De politiek moet zich schamen voor hun handelingswijze. Gemeenteraad slecht gefunctioneerd. Ze
hebben Heesch slecht op de kaart gezet. Ze moeten zich diep schamen.
2 Eens voor deze duur en aantallen maar andere oplossingen zouden zeker mogelijk moeten zijn
2 Ik vind het belangrijk dat we het met z`n allen doen. dat geeft de beste resultaten. dat er een manier
uitrolt waar iedereen zich in kan vinden. opvangen is goed, maar alleen als er draagvlak is.
2 Minder is een optie. Ze moeten wel geholpen worden.
3 Ben ook solidair met dat gedeelte van mijn dorpsgenoten dat daar erg veel moeite mee heeft. Vijf
honderd is wellicht wat veel en tien jaar misschien wat lang! el vind ik de handtekeningenaktie: '500
is teveel, tien jaar te lang' geen reëel beeld geven van wat er onder de bevolking leeft. Bovendien
heb ik van deze actievoerders geen enkel vervolginitiatief gehoord. Ik had verwacht dat ze zich
zouden hard maken voor minder en korter.... Nu lijkt hun actie op een gecamoufleerd AZC/weg er
mee!!
3 Gezien de onrust is het een goede beslissing. Echter we verschuiven op deze manier met zijn allen
het probleem! Ik vind het jammer dat er niet gekozen is om minder asielzoekers op te nemen voor
een periode.
3 In kleine groepjes is geen enkel probleem, ook beter voor de integratie
4 500 en 10 jaar was misschien 'te veel en te lang' maar een kleiner AZC voor een mindere lange tijd
zou toch ook een mooie oplossing zijn geweest. Er zouden dan ook meer plekken beschikbaar zijn
voor de opvang en misschien zelfs leegstaande panden.
4 500 hadden er mogen komen van mij, maar geen draagvlak dus 250 had echt wel gemoeten!
4 De communicatie was niet goed van de gemeente in het begin. Nu hebben de mensen die een grote
mond opzetten en agressief en intimiderend zijn 'gewonnen'.
4 Gegeven de sterke druk van het COA én de acties vanuit de bevolking was 300 een mooi compromis
4 Ik was trots op ons college dat ze dit initiatief namen. Een azc in Heesch draagt op dit moment echt
bij aan de oplossing voor opvang voor vluchtelingen. Andere oplossingen (noodopvang, extra
huisvesting) zijn ofwel te kort of niet realistisch. het verschil tussen een azc voor 500 of 300
personen is maar beperkt
4 In principe ben ik het 100% met B&W eens, maar na de dreigementen hebben de idioten die de
bedreigingen hebben geuit waarschijnlijk het idee dat ze hun steentje hebben bijgedragen aan het
niet doorgaan van het AZC. Deze 'idioten' zullen een eventuele volgende keer minimaal dezelfde
dreigementen uiten.
4 Meteen voor 10 jaar was te lang.
5 De gemeente had moeten zeggen: we hebben de vraag gekregen om vluchtelingen op te vangen.
Wat vinden jullie als burgers hiervan? Als je zegt `er komen 500 vluchtelingen voor 10` jaar klinkt dat
als iets heel groots, terwijl als de gemeente zich open op had gesteld vanaf het begin er zeker over
te praten viel. De gemeente heeft het heel stom aangepakt.
5 De grootste schreeuwers hebben gewonnen. Ik schaam m voor Bernheze.IK dacht dat wij een
humane gemeente waren, maar we hebben ons echte varkens getoond.
5 Volgens mij is er een politiek spel gespeeld, maar da`s helaas gebruikelijk in de politiek. ze hebben
zich teveel laten leiden door de harde niet gefundeerde uitingen van de menigte, zullen we het
maar noemen.
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Bernheze gaat zich sterk maken om ten minste anderhalf tot twee maal het aantal statushouders
onderdak te bieden dan zij wettelijk verplicht is. In het eerste half jaar van 2016 gaat het om 35
personen.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3. ‘De gemeenteraad heeft de juiste beslissing
genomen om zich sterk te maken om 1,5 tot 2 keer
meer statushouders op te nemen in Bernheze’
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Als het gaat om echte vluchtelingen dan moeten wij deze mensen echt helpen!!!!Dat zijn wij op
deze wereld aan elkaar verplicht deze mensen hebben ook recht op een menswaardig bestaan.Een
groot AZC is geen oplossing een kleiner was zeker een optie geweest.
Dit laat zien dat er echt is nagedacht over het probleem als geheel. Niet jezelf blindstaren op een het
aantal mensen en de duur van het AZC. Maar kijken naar waar behoefte aan is, en waar Bernheze
het best aan mee kan helpen. Echter, als dit nu ook niet gerealiseerd gaat worden, dan is het klaar
met de geloofwaardigheid van de gemeente Bernheze.
Maar niet louter in plaats van!
Mits het om gezinnen gaat. Geen mannen alleen
Nu krijg je mensen aangeboden, die erkent en gescreend vluchteling zijn en daarmee bevorder je
ook de stroom binnen de bestaande vluchtelingen centraal die er al zijn
Statushouders uit AZCÅ› en dan is integreren gemakkelijker
Als beste oplossing na foute beslissing.
Dit is prima. Maar ben van mening dat ze wel een maximaal aan moeten geven. Hoe veel jaar willen
ze hier mee doorgaan? Het zijn er nu ongeveer 100 per jaar. Gaan ze 5 jaar Door, dan zijn er 500 in
Bernheze. Dat is te veel!
Er gebeurd in ieder geval iets. Maar waar?
Ik vind het aantal zeer mager en vind dat ze zich sterk moeten maken om een groter aantal
vluchtelingen onderdak te bieden.
Ik vind wel dat het geen invloed mag hebben op de wachttijd voor huurhuizen voor dorpsgenoten.
Maar dan wel verdelen over de gehele gemeente en niet alleen in Heesch
Mee eens mits zij ook een beetje verspreid worden over de kernen
Onze gemeente omvat zoveel kernen, de een groter dan de ander, dat het opzetten van een AZC in
één van die kernen een onevenredig zware inbreuk op die ene plek veroorzaakt. Vandaar kiezen
voor statushouders, die zorgvuldig en in evenredigheid over de kernen kunnen worden verdeeld.
Wel een zuinig doekje voor het bloeden
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Zolang het niet ten koste gaat voor bewoners uit bernheze. De jongere van bernheze kunnen nu al
bijna geen woningen krijgen.
Statushouders zijn welkom!
Deze beslissing lijkt niet eens op dat er een inzet is vanuit de raad is om aan het vluchtelingen
probleem mee te werken.
Ik ben neutraal omdat de gemeente tot nu nog niet eens aan de verplichting van 2015 heeft voldaan
Ik persoonlijk vind het wettelijk verplicht aantal voldoende. Of er nou een AZC met 500 mensen
komt, of 35 statushouders verdeeld over de kernen: Als de populatie uit gezinnen bestaat, dan heeft
er niemand last van. Grote groepen alleenstaande mannen zouden ze moeten zien te voorkomen.
De laatste jaren zijn er al weinig huurwoningen in alle sectoren gebouwd in Heesch en nu zou dat
wel ineens kunnen om ook statushouders op te vangen. Ik ben voor een een AZC maar vindt het dan
'oneerlijk' dat er nu ineens wel meer huizen gebouwd kunnen worden. Denk dan ook aan de eigen
inwoners.
Dit was het probleem niet! het vraagstuk was: AZC De gemeenteraad wil misschien wel een AZC
maar durft daar niet meer voor te zijn! Met haar beslissing sust zij haar geweten....
Gewoon opvangen wat mogelijk is, gemeente Bernheze moet ook denken aan de jeugd die ook
graag een woning wilen kunnen bouwen of huren
Ik vraag mij af, en heb daar nog niets concreets over gehoord, voor hoeveel jaar Bernheze de extra
statushouders wil gaan opnemen.
Kunnen wel vluchtelingen opnemen, maar minder en voor een kortere periode.
Lost niets op mbt het acute probleem, opvang van vluchtelingen.
Misschien is het `n idee om de hulp om te zetten naar waar de vluchtelingen vandaan komen.
Zorgen voor ontwapening, zodat er/het geld is voor leefbaarheid. Je gelooft je ogen toch niet als je
op tv kijkt, alles kapot geschoten en je ziet mannen met geweren alles beschietend, volgens mij ligt
daar de kern om hulp te bieden. WAPENS opruimen !!!!
Ook wij moeten een evenredig deel opvangen / opnemen Zowel aan crisisopvang als aan
statushouders
Op de korte termijn volstrekt onrealistisch; kost nu al moeite de taakstelling te realiseren.Ik kies
liever voor een aantal van 80-100 mensen die tijdelijk worden gehuisvest(noem het voor mijn part
een klein gemeentelijk AZC. Niet het COA maar gemeente moet regie voeren. Die 80-100 ,mits z\ij
status krijgen komen ook blijvend in Bernheze wonen.Dat lukt alleen als gemeente veel meer sociale
woningen gaat bouwen, ook voor de eigen inwoners. Vraag 4 functioneert niet waardoor er maar 1
antwoord mogelijk is
Volgens mij was er wel draagvlak in Heesch voor een AZC, de actiegroep 500 teveel en 10 jaar te
lang, wilde toch minder vluchtelingen, 300, voor kortere tijd, 5 jaar. Ze hadden hiervoor 6000
handtekeningen opgehaald, lijkt me een behoorlijk draagvlak, niets van over terug gehoord en de
woordvoerder van de actiegroep heb ik ook niet horen zeggen dat hij teleurgesteld is dat er geen
AZC komt, wonderlijk was de insteek dus gewoon geen AZC??
Wanneer dat betekend dat iedere statushouder zijn gezin kan laten overkomen dan ben ik oneens,
dan krijgen we een rekensom van 35xgemiddeld 4 dat alleen het eerste half jaar... Dan is mijn vraag
wat is het maximum wat Bernheze kan en wil dragen ..
Bernheze heeft nu al de verplichting om te zorgen voor huisvesting van statushouders. En de
verplichte aantallen worden nu al niet gehaald. De komende jaren zal het verplicht aantal alleen
maar toenemen. Het besluit van de raad om veel meer dan het verplichte aantal woonplekken voor
statushouders te leveren is niet realistisch. En is geen oplossing van het probleem van dit moment.
Een soort flinkheid voor de buhne dus van de raad. als het besef komt dat extra huisvesting ten
koste gaat van geld en de eigen inwoners (in de sociale sector is er nu te weinig woningen) dan zal
blijken dat de partijen weer verschillende belangen hebben
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De werkelijke uitvoering hiervan lost het acute vluchtelingen probleem niet op omdat de keuze te
veel voorbereidingstijd kost. Bernheze heeft een achterstallig woningbouwbeleid voor het belang
van zijn inwoners
Eigen volk eerst
Er is nu hulp nodig. Mensen die op de wachtlijst staan voor huurhuis zijn ook tegen dit voorstel.
Is alleen maar om naar buiten toe zogenaamd humaan over te komen, maar eigenlijk wil men geen
enkjele asielzoeker.
Natuurlijk moeten we statushouders opvangen, maar dat betekent dat er meer woonruimte
geregeld moet worden en dat moet net zo goed voor Heeschenaren die nu al veel te lang op de
wachtlijst staan. Ik ben het er volledig mee eens om meer statushouders te huisvesten, maar dat
ontslaat ons *helemaal niet* van de plicht om nu asielzoekers te huisvesten. Het wordt nu gebruikt
als een soort stoplap. 'Doen we toch nog iets.'
Ons eigen mensen moeten al jaren wachten op een woning . moeten de zogenaamde vluchtelingen
ook maar wachten
Opvang neemt de druk weg van het oplossen van de werkelijke oorzaak van het probleem. en
blijkbaar is het in de wereld nodig dat pas echt gewerkt wordt om de werkelijke oorzaak aan te
pakken als de makkelijke weg niet meer mogelijk is.
Waarom moeten wij meer doen als de rest van Nederland.

4. Stel u wordt gevraagd om de (toekomstige)
statushouders in de gemeente Bernheze
helpen te integreren. Welke manier geniet
uw voorkeur?
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4.8 Anders
4.9 Weet niet
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Toelichting:
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Al het bovenstaande
Als persoon doe ik dat niet
Daar ga ik zeker niet mee helpen
Die mensen willen niet intergreren
dmv interview en positieve aandacht in media zullen zij eerder geaccepteerd worden, daardoor
geholpen en daardoor geintegreerd
doe helemaal niets met hun
een combi van 2-7 of net wat uitkomt en nodig is
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Er zijn een paar mogelijkheden: helpen met het leren van de Nederlandse taal geeft ook de
mogelijkheid om mensen wegwijs te maken in de gemeente en om ze westerse normen en
waarden bij te brengen.
ga ik niet aan beginnen, ik wil verre blijven van de moslimcultuur
Heeft geen zin de meest willen niet integreren
helemaal niks
help ze mee terug sturen
help ze mee terug sturen
Helpen waar nodig
Ik ga niet uit mijzelf een statushouder integreren. Mogelijk kan dit spontaan gebeuren.
Ik help ze door met ze mee te denken over wat ze echt nodig hebben, en dat te realiseren. Niet
door zelf te bepalen wat ik denk dat ze nodig hebben.
ik zal ze nooit helpen eigen land blijven
kinderen opvangen als ouders gaan leren of werken.
meerdere van de hierboven genoemde opties
misschien wat in de kosten
normaal doen
Op diverse vlakke taal, omgeving cultuur enz
Opleidingen
persoonelijk contact
persoonlijk contact, dus taal, gewoontes en vriendschap ...
Stel , ze zouden naast ons komen wonen wil ik ze betrekken en uitleg geven. Mits ze daar zelf
open voor staan.
via Vluchtelingenwerk
via vluchtelingenwerk me inzetten waar hulp ndig is
Vluchtelingen ok , gelukzoekers exit
Zodra een gezin in onze wijk wordt geplaatst zijn wij ons buurt zeker bereid om mee te helpen
intregeren

5. Als mijn buren zouden gaan verhuizen en in de
plaats daarvan statushouders zouden komen, dan zou
ik dit:
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

35%

20%

16%

19%
10%

Helemaal niet
zorgwekkend
vinden

Niet zorgwekkend
vinden

Zorgwekkend
vinden

Erg zorgwekkend
vinden

Weet niet

Toelichting:
1 Iedereen is welkom, ook als buurman!
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1 Mijn buren *zijn* statushouders. Goeiemorgen Mooi Bernheze!
1 Mits zij goed begeleid worden: het hun, de hulpverleners én toekomstige buren duidelijk is hoe en
wat er kan en moet gebeuren.
1 Natuurlijk is dit niet zorgwekkend. Dit is alleen zorgwekkend als je volledig los van de werkelijkheid
staat. Er is totaal geen bewijs dat dit op wat voor manier dan ook zorgwekkend moet zijn. Zeker als
er enkele personen in een huis zitten. Waar moet je dan bang voor zijn?
1 Niet zorgwekkender dan wanneer er voor mij totaal onbekende Nederlanders zouden komen.
Minder zorgwekkend dan wanneer er bepaalde bekende Nederlanders zouden komen wonen.
2 1 statushouder met gezin per buurt. dus verspreiden over geheel bernheze.
2 Aangezien wij in een rij met koopwoningen wonen, neem ik aan dat als wij statushouders als
nieuwe buren zouden krijgen, zij maatschappelijk stabiel zijn.
2 Dit zijn normale mensen en zou ze helpen waar ik kan. Maar er moeten er niet meerdere in de
straat wonen. Dan denk ik dat die 2 gezinnen er samen wel uit zullen komen.
2 Ervan uitgaande dat het gezin m.n de taal al spreekt.
2 Mits het een gezin is en niet meerdere mannen in 1 huis
2 Ook hier geldt weer dat er een goede verhouding moet zijn.
2 We hebben bijna ander half jaar gewoond naast Nederlanders die niet geschikt waren voor een
rijtjes huis. Altijd herrie, vaak stank. Als iemand er iets van durfde zeggen werden ze agressief en
joegen steeds meer mensen in de buurt angst aan. Zolang je iemand niet kent, kan dit je beste
vriend(in) in de toekomst zijn.
2 Wij hebben ook Irakezen in onze buurt geen probleem hebben zich altijd goed gedragen en in onze
buurt meegedaan!!
3 Verder mag dit niet teveel te kosten gaan van eigen inwoners die woonruimte zoeken
5 Afhankelijk van de mensen en afkomst. Maar dat is ook bij andere bewoners.
5 Dat ligt eraan wie er komt. is het een gezin met kinderen of zijn het 10 mannen tussen 18 en 25jaar.
5 Een gezin prima maar geen 5 mannen bij elkaar
5 Hangt helemaal af hoe ze om willen gaan met de Nederlandse normen en waarden! Ik zou ze daar
bij willen helpen als ze daar open voor staan!.
5 Het zou er van afhangen, welk type statushouders er komen. Overigens geldt dit ook voor nieuwe
Nederlandse buren
5 Ik heb geen oordeel/bevinding van hoe of wat voor mensen het zijn, b.v.
middenstanders/criminelen ???
5 Je kunt van te voren geen oordeel geven als je niet weet wat voor mensen het zijn? Het is heel
moeilijk om te zeggen 'kom maar', als je niet eens weet wat er komt. Ook de vraag die ik me stel,
'wat als ik een vluchteling zou zijn', hoe wordt ik opgevangen in een ander land?
5 Mits het een gezin is 5 mannen alleen zit ik niet op te wachten
5 Wil en kan zoiets niet bij voorbaat zeggen

5.1 Kunt u dit kort toelichten? (doorkiesvraag bij antwoorden “zorgwekkend vinden” en
“erg zorgwekkend vinden”)






Alleen voor gezin
Als die nieuwe buren zich aan de normen en waarden houden, die ons al jaren opgelegd
worden, zal het geen probleem zijn.
Als dit een gezin is heb ik daar absoluut geen moeite mee. Mocht er in het huis 5 mannen
geplaatst worden lijkt me dat niet fijn voor de buurt.
als er mensen komen met normale normen en waarden heb ik geen probleem,maar wel als
wij ons heel erg moeten aanpassen,deze mensen moeten naar onze gewoontes
aanpassen.komt er een gezin dat gevlucht is daar heb ik begrip voor
Als het alleenstaanden zijn vind ik het zorgwekkend.
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Een gezin is niet zorgwekkend.
Als ze aanpassen hoe wij leven is het prima maar ze hebben een andere cultuur en daar
willen ze zelf meestal niet van af stappen. Snap het ook wel maar ze denken anders als wij
doen en daar gaat het meestal mis.
Andere cultuur, normen en waarden
Andere mensen; andere gewoontes.
Andere normen en waarden
andere normen en waarden
waarschijnlijk levend van uitkering en niet werkend; hangst de hele dag dus maar rond
Andere normen en waarden, die in mijn ogen te ver uit elkaar liggen.
Bang voor het onbekende. Niet per definitie gericht op vluchtelingen, maar iedere kans op
'onprettige buren' zou ik zorgwekkend vinden. Grote kans dat je er helemaal geen last van
hebt, en dan ben ik ook wel de eerste om m'n mening bij te zetten.
Gaat het echter de andere kant op, en is er wel overlast, dan is er geen weg meer terug.
bekijk de onrusten in Koln11111
Ben bang dat. De veiligheid niet meer gewaarborgd dan/kan worden
ben tegen de opvang van vluchtelingen, en daarom zou ik ze niet als buren willen hebben.
laten de hulp in land van herkomst plaats vinden.
Culturen en geloven mengen niet goed, dat zien we al honderden jaren. Er is geen enkele
reden aan te nemen dat dit in Nederland wel kan. Zelfs molukkers en turken voelen zich vaak
niet geïntegreerd en die zijn al decennia hier.
Cultuur verschil te groot
Cultuur verschil. Taalbarrière oorlogs trauma daling huiswaarde werkloos thuis zittende
vluchtelingen.
Vaak te grote gezinnen.
Daling van koopprijs.
Ik durf die mensen niet meer te vertrouwen. Ze doen zich mooi voor.Spreek uit ervaring.
De ervaringen in het verleden zeggen genoeg.
de verschillende culturen normen en waarden vind ik verontrustend....
De vluchtelingen die hier komen (economisch of politiek/oorlog) zullen zich niet aanpassen
aan de westerse cultuur. Meer dan 51% zal niet gaan werken, en degene die wel werken
doen dat minimaal. Degene die wel werken zijn eerder geneigd terug te gaan naar land van
herkomst. Dit en de ideologie van de moslims baart mij ernstig zorgen.
De waarde van mijn huis gaat dan zeker dalen
Deze zijn niet gewend aan de Nederlandse normen en waarden, werk aan de winkel dus voor
hen. Het kan meevallen, maar het blijft afwachten en dus zorgwekkend.
deze zullen niet in onze buurt passen en ben van mening dat deze met elkaar onze normen
en waarden moeten leren, dit kan onder professionele begeleiding in een groep van
ongeveer 25 personen
DIT KUN JE NIET HIER OPLOSSEN MOET IN EIGEN LAND
Eerder woonde al een gezin langs me. Geen problemen mee gehad.
Er wonen er al genoeg in onze buurt,ziet er niet uit waar ze wonen!!!
Geloof niet dat dit soort mensen in het buitengebied horen in een groot huis.
Gevolgen door hun geloof, been respect voor onze normen en waarden
Groot cultuurverschil, taalbarriere.
heel ander cultuur .horen hier niet thuis .bij familie van mij wonen er ook naast van die
buitenlanders .altijd last ervan .diversen malen politie bij geweest .advies was ga maar
verhuizen .kut volk krijgt weer hun zin
Heel vervelend maar feit is toch dat je huis in waarde daalt.
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Het altijd afwachten is hoe mensen zich opstellen en bereid zijn zich aan te passen in onze
maatschappij
Het klikt prima tussen ons en de buren en ik zit er niet op te wachten dat er ''statushouders''
in de plaats komen.
Het zal er veelal aan liggen of het alleenstaande mannen zijn of gezinnen en zeker ook aan
hun eigen instelling. Willen ze graag integreren, werken, de taal leren, zich inzetten voor de
maatschappij, dan wil ik ze accepteren en helpen. Maar als ze dwarsliggen, niets willen doen,
geen inzet willen tonen, agressief of vervelend zijn, dan ben ik ze liever kwijt dan rijk! De
veiligheid en het welzijn van onze eigen inwoners mag er niet onder lijden.
Hoort hier niet thuis dat tuig
Hun cultuur botst met onze cultuur
Ik ben van mening dat we vluchtelingen moeten helpen, maar in hun eigen regio. Daar zijn
nog plaatsen en landen genoeg met veilige toevluchtsoorden. Als ik zie hoeveel
overheidsgeld er naar wapens gaat, Griekenland, hoeveel miljonairs er nog zijn, hoeveel
pracht en praal er is in bijvoorbeeld het Vaticaan. Er is geld genoeg, met dat kapitaal moeten
we vluchtelingen helpen in hun eigen regio!
Ik ben van mening, dat die mensen geholpen moeten worden in hun eigen omgeving. Ons
land kan dit allemaal niet meer verwerken.
Ik geniet dagelijks van statushouders en dat valt niet mee . Ze willen zelf ook geen contact
met ons soort mensen zoeken toch eigen volk op.
Ik heb nu een fijne buurt, dat is met asielzoekers maar afwachten
ik werk in azc dus weet wat het inhoud
Ik wil ze gewoon niet als buren hebben. Ik was er mee eens dat er géén AZC zou komen maar
statushouders plaatsen hoefde van mij ook helemaal niet.
Ik zou bang zijn dat andere waarden en normen voor problemen gaan zorgen
Ik zou me druk maken over de normen en waarden die niet overeenkomen,
cultuurverschillen.
Ik zou mijn kinderen niet meer veilig buiten durven laten spelen
Ivm gevaren die niet te overzien zijn door normen en waarden verschillen...
Ja
je kan er niks mee
Je kunt je buren niet uitzoeken , maar bepaalde categorieën liever niet en daar vallen voor
mij deze ook onder .
Je weet niet wat er komt dus daarom zorgwekkend
Je weet niet wat voor mensen het zijn, wat hun normen en waarden zijn en of ze zich wel
aanpassen aan de westerse maatschappij, maar het zou ook mee kunnen vallen.
Koln. Moet ik nog meer zeggen!!!!!!
Koophuis komt daarvoor niet im frage
ligt er aan of er alleen mannen neergezet worden of gewone gezinnen
Ligt er helemaal aan in wat voor samenstelling het zou zijn!! Voor een gezin maak ik me geen
zorgen. Maar 4 mannen in 1 huis, zeer zorgwekkend!! Lijkt me echt vreselijk.
Maken er vaak n rotzooi van.
mensen integreren niet en hebben hun eigen normen en waarden die niet met de onze
overeenkomen
Mijn buren hebben een koopwoning!!
Mijn huis wordt minder waard.
Mooi in der eigen land blijven hebben hier niks te zoeken tuig dat het is.
Nee
Nee
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omdat je niet weet wie er naast je komt wonen, een gezin, alleen heren of alleen dames.
Daar zou ik dan graag inspraak op hebben.
Omdat wij een koophuis hebben en de buren ook
omdat ze een andere levenspatroon hebben als wij
overlast
Overlast, veel kleine kinderen.
Stel dat er allemaal mannen in een huis komen zitten?
Weg privacy omdat ze geen manieren kennen, de deuren op slot ivm minder veilig voelen in
je eigen omgeving.
verschil in normen en waarden, schoonhouden van de omgeving etc.
vluchtelingen moeten in eigen land geholpen worden om dat land weer op te bouwen.
Vreemde mensen met andere normen en waarden.
De vrouwen zijn voor moslims niet gelijk.
Kijk naar het Marokkanenprobleem.
Mensen zullen en willen niet intergreren.
Kijk naar grote Oost Europese gemeenschap hier in Heesch en omgeving.
Praten met niemand behalve hun eigen mensen.
Mensen zullen zeer bang worden om kinderen alleen over straat te laten.
Gemeente is 100% aansprakelijk voor de eerste verkrachting of aanranding.
Waardedaling eigen huis
Waarschijnlijk daalt de prijs van onze woning.
we wonen op een bedrijventerrein
Weet niet welke waarden en normen en omgangsvormen er plaats gaan vinden.
Wel gezinnen maar geen mannen.
Ik vertrouw het niet meerdere mannen bij elkaar.
Geen goed gevoel hierbij.
Wij heb in het verleden (in een andere gemeente) asielzoekers uit Somalie naast ons gehad.
Mijn ervaringen hiermee waren niet positief. Wij hebben veel overlast gehad, (o.a
geluidsoverlast tot diep in de nacht, en de tuin werd als vuilstort gebruikt) De gemeente
deed hier niks aan. Verschil van cultuur was het antwoord. Wij zijn daarvoor verhuist.
wij krijgen ook zo maar geen huis
Wil geen gelukszoekers langs me hebben
X
Ze zullen vlug weg zijn als ze zich niet gedragen
Zij kunnen het huis van de buren niet betalen
zit ik niet op te wachten
Zolang iemand goed is ingeburgerd, het huis netjes onderhoud, geen overlast veroorzaakt,
werkt en er goed mee te communiceren is zie ik geen probleem. Dit is momenteel niet te
garanderen. Dit is niet alleen gerelateerd aan vluchtelingen maar ook buitenlandse
arbeidskrachten.
zou er in 1e instantie zeker niet blij mee zijn, maar het zou mogelijk wel uitmaken wie , in
welke gezinssituatie
er mensen zouden komen,
Zou me minder veilig voelen.
Zou me zorgen maken
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6. Als u het een dag voor het zeggen heeft in
Bernheze, waarvoor zou u kiezen: wat heeft
uw voorkeur?
28%

30%
25%
25%
20%

18%

15%
11%
10%

8%
5%

5%

2%

2%

0%
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.1 Een AZC voor 300
vluchtelingen voor
maximaal 1 jaar in een
van de kernen
6.2 Een AZC voor 300
vluchtelingen voor
maximaal 1 jaar verdeeld
over de kernen
6.3 Een AZC voor 300
vluchtelingen voor 5 jaar,
verdeeld over de kernen
6.4 Een AZC voor 300
vluchtelingen voor 5 jaar
in een van de kernen
6.5 Het voorstel van de
gemeenteraad, namelijk
1,5 – 2 keer zoveel
statushouders opvangen
als wettelijk is
voorgeschreven
6.6 Geen extra opvang
van vluchtelingen of
statushouders
6.7 Een andere oplossing
waar nog niet over
gesproken is, namelijk:
6.8 Weet niet

Toelichting:
7
7
7

7
7
7
7
7
7

7
7

7

200 honderd vluchtelingen verdeeld over de kerne en de grootste kernen de meeste opvang
plaatsen bieden.
150 vluchtelingen verdeeld over de kernen en voor 5 jaar.
300 vluchtelingen in verhouding verdeeld over de kernen. Als de vluchtelingen de status krijgen dan
kan blijvend voor een woning gezocht worden. Afhankelijk van d eoorlog in Syrië en Irak mogen van
mij de asielzoekers van mij over de kernen verdeeld blijven. De politieke vluchtelingen moeten
echter z.s.m. terug gestuurd worden. Ik verwcht over dit voorstel solidariteit.
50 tot 100 vluchtelingen voor 1 tot max 2 jaar.
500 10 jaar lang
alle Nederlandse dorpen en steden minstens 1 gezin opnemen en begeleiden! Verdeeld over het
hele land en niet wegstoppen achter een hek in tenten of containers!!!
dat de burgemeester zich in de schoenen van de omwonenden verplaatst.
De mensen die graag de vluchtelingen willen moeten die maar in hun huis opvangen ik denk dat er
weinig animo voor is
de problemen bij de bron aanpakken. het land waar mensen weg willen kijken wat daar de
problemen zijn, dan daar op een bepaald stuk grond een kamp maken waar de mensen kunnen
blijven tot het weer veilig is, daarna kunnen ze weer meewerken aan de opbouw van hun eigen
land.
Ga die mensen helpen in het land van herkomst
Geen azc. Nagaan of er op zeer kleine schaal mogelijk is om crisisopvang te plegen. Wat staat er
leeg? Zijn er particulieren die ( tegen betaling en begeleiding onderdak verschaffen en begeleiding
bieden. Tegelijkertijd Eeenvoudige geschikte huizen bouwen voor de toekomst. Vluchtelingen
probleem is immers niet van vandaag. Het is niet weggeweest sinds de jaren 90-tig. We hebben
verzuimd om constructieve oplossingen met het oog op te toekomst voor te stellen.
Griekenland verantwoordelijk stellen voor de opvang ivm financiële steun vanuit ons in het verleden
en de mogelijkheid daar om onbewoonde eilanden te gebruiken voor n nieuwe gemeenschap op te
bouwen..
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7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

helpen in hun eigen regio met westers kapilaal.
Het wettelijk verplichte aantal statushouders
het wit gele kruisgebouw staat leeg in Heesch. laat ze dat verbouwen aan de binnenzijde dan
kunnen daar ook enkele vluctelingen naar toe
iedere kern vluchtelingen naar rato op laten nemen en ze NIET in een AZC zetten maar gewoon
overal verspreid zodat ze integreren
in kleinere groepen bv. in adbij, kleinere groepen helpen, integreert beter met meer aandacht
in meerdere kernen een kleine opvang voor ongeveer 50-100 vluchtelingen.
Kleinscahlige opvang van 200-250 vluchtelingen voor maximaal 1-3 jaar verdeeld over de kernen.
Mensen die willen krijgen ontheffing. Ze mogen dan een wooncontainer in de tuin die aangesloten
wordenaan de voorzieningen. En daarna heel snel woningen bouwen
minder vluchtelingen opvangen en verdelen over de verschillende kernen zodat ze goed begeleid
kunnen worden.
opvang in eigen land regelen
Opvang in omringende landen...Saudi-Arabië waar 1 miljoen tentencampen leeg staan?
opvang van wat mij betreft 300 vluchtelingen maar dan verdeeld over de gemeente, niet in kampen
maar in gewone huizen tussen de huidige inwoners in.
Strenge selectie invoeren
voorstel van gemeenteraad voor max 2 jaar
zie mijn antwoord onder 3
zoveel mensen als we op een humane kunnen opvangen in kleine locaties, leegstaande huizen e.d.
zoveel statushoeders opvangen als is voorgeschreven
Zoveel statushouders als maximaal te dragen is voor de gemeente Bernheze. En niet alleen o.b.v.
sociale huurwoningen. Particuliere initiatieven moeten worden gestimuleerd en ondersteund.
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