Vluchtelingen
Er komen nog steeds vluchtelingen naar Europa. Om de vluchtelingen op te vangen zijn er
‘nieuwe’ opvanglocaties nodig.
Meierijstad heeft de opgave om 300 vluchtelingen op te vangen en heeft het voormalig
Damianenklooster in Sint-Oedenrode en het MOB-complex in Schijndel-Eerde voorgesteld als
locaties voor de opvang van vluchtelingen.
In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stelling?

1. “De gemeenten hebben de juiste beslissing genomen om
300 vluchtelingen op te vangen in Meierijstad”
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De noodzaak is er, de mogelijkheid is er, dus één en één is twee.
Het is onze plicht als wereldburger om mensen in dergelijke omstandigheden en
plek te geven om tot rust te komen van alle ellende die ze hebben meegemaakt.
Ongetwijfeld zitten er mensen bij met minder goede redenen maar laten we daar
als maatschappij vooral niet op focussen want dan gebeurt er nooit wat!
Iedere gemeente in Nederland dient bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen.
Ik voel het als een normale zorgplicht om bij te dragen aan goede opvang en
doorstroming van vluchtelingen
Mits dit gezinnen betreft en geen 300 alleenstaande mannen want dat is
onverantwoord en vragen om problemen.
Mits goede opvang en er wordt gewerkt aan terugkeer naar thuisland als de situatie
weer veilig is.
Vluchtelingen zullen verdeeld moeten worden over landen, gemeenten etc.
Het wordt opgelegd dus wat moet je als gemeente. Probleem zit hem bij regering
en de eu politiek
Men had vantevoren moeten overleggen met de inwoners.
Voor mijn gevoel waren 200 mensen voldoende gezien het aantal inwoners
We kunnen best wat vluchtelingen opvangen maar niet zo veel vind ik.
1

Zeer mee
oneens



Klinkt egoisties zorg eerst voor ons eigen dan pas voor anderen daar zijn die andere
veel meer door gediend als het ons goed gaat dan kunnen we er voor zorgen dat
het die andere ook goed gaat
Opvang in de regio is de beste opvang voor arm en rijk.



2. In hoeverre bent u tevreden over de communicatie door
de gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel over de komst
van het AZC?
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Ik las het woensdag in de krant. Prima.
Er is niet gecommuniceerd. Vindt discussie over communicatie vette onzin. Gaat
om wel of geen AZC en de voorwaarden waaronder. Gezever over communicatie
kost alleen tijd en geld, leidt af van de hoofdzaak. Communicatiemedewerkers op
gemeentehuis met 90% verminderen. Die hebben van de zaak geen verstand.
Geeft alleen aanleiding tot mooie taal met nul inhoud.
Over de communicatie kan ik nog niet zoveel zeggen. Wat ik wel slecht vond is
dat je nog geen etmaal de tijd kreeg om je aan temelden voor de infoavond as.
Maandag
We zitten nog midden in het proces, dus wil ik mijn mening nog even opschorten.
Dat enkele berichtje haha.....
Ik vind het flauw dat je je per se officieel moet aanmelden voor de
voorlichting/informatie bijeenkomst.
Vrij laat denk ik, want als het zo gebracht wordt zal het al wel snel plaats vinden
Er is ons niks gevraagd maar ja dat zijn we gewend samen met Veghel/ Schijndel
hebben ze ook niet gevraagd dus ze doen toch waar ze zin in hebben
Extreem kort vantevoren bekend gemaakt door Sint oedenrode, het lijkt haast dat
dit is om te zorgen dat burgers nauwelijks kunnen reageren...
Geen duidelijkheid. Alleen maar open eindjes.
Weet niks van die communicatie af hoor nu pas dat er een communicatie is
geweest
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In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stelling?

3. “Ik ben volledig geïnformeerd over de komst van een AZC”
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Echt een slechte vraag waarvan de uitkomst waarschijnlijk negatief wordt. De
gemeente polst, en er komt een bijeenkomst, dus wie informatie wil kan die
krijgen.
Ik ben geen directe omwonende van die plek en daarom niet geïnformeerd over
deze plannen. De gemeente vertegenwoordigd de bewoners en kan dus zelf best
weloverwogen beslissingen nemen.
Ik hen het vernomen via de media en den we te weten hoe de plannen zijn. Ik heb
voldoende informatie ontvangen.
Mededeling ipv volledig geïnformeerd
Zie vorige vraag
Gelezen in een krant.
Het is nogal vaag gecommuniceerd
Het wordt min of meer opgedrongen.
As maandag is de eerste infogelegenheid toch?
Echt niks gezegd of doorgegeven niks
Nooit niks van gehoord
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