Verslag met vragen en reacties inwoners Zoetermeer over noodopvang in leegstaande
gevangenis
28 oktober 2021
Bijeenkomst 7 oktober 2021 noodopvang leegstaande gevangenis Zoetermeer
Ruim 160 (toekomstige) inwoners en ondernemers uit de omgeving van de leegstaande gevangenis in
Zoetermeer kwamen op donderdag 7 oktober 2021 naar Dekker voor de bijeenkomst over de
noodopvang. Het doel van de bijeenkomst was om een luisterend oor te bieden en zoveel mogelijk
reacties, vragen en eventuele zorgen op te halen.
De sfeer was gemoedelijk en de zaal was ingericht met zitjes zodat iedereen goed kon meepraten. De
burgemeester, wethouders en raadsleden schoven aan om te horen wat er leeft bij de omwonenden.
Medewerkers van het COA liepen van tafel naar tafel om vragen te beantwoorden. Op tafel lagen
stiften en een vragenlijst met vragen waar nu al wel antwoord op is. Reacties, vragen en opmerkingen
konden deelnemers op het papieren tafelkleed schrijven. Daar werd goed gebruik van gemaakt.

Achtergrond
De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) heeft de gemeente Zoetermeer gevraagd om 750 asielzoekers te mogen opvangen in de leegstaande gevangenis aan de
Rokkeveenseweg. Het gaat om tijdelijke noodopvang van ongeveer een jaar. Het college van burgemeester en wethouders begrijpt de
noodzaak van de oproep om te helpen bij de opvang van vluchtelingen. Rekening houdend met de belangen van inwoners en ondernemers
onderzoeken we de mogelijkheden om te helpen. De gesprekken tijdens de bijeenkomst hebben veel waardevolle informatie opgeleverd.
Hoe nu verder?
De tafelkleden met reacties zijn na afloop van de bijeenkomst verzameld en gebundeld in dit verslag. Daarnaast zijn ook de reacties en vragen
die via e-mail noodopvang2021@zoetermeer.nl binnen kwamen zorgvuldig doorgelopen. De gemeente neemt de reacties mee in de
vervolggesprekken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).
Wat vinden de buurtbewoners/ondernemers?
De aanwezige inwoners en ondernemers reageerden best positief, zolang er maar duidelijkheid is vanuit
de gemeente en er antwoord komt op de vragen en zorgen die er leven. Omwonenden zijn ook bereid om
mee te denken over initiatieven die ze zelf kunnen nemen om te helpen. Aan de tafels werden veel
vergelijkbare vragen gesteld over de veiligheid in de omgeving (het tunneltje richting de wijk Rokkeveen
kwam veel voorbij) en de dagbesteding van de mensen. Wat doen bewoners overdag? En hoe voorkomen
we dat jongeren zich rond plekken verzamelen waar het niet wenselijk is? De buurtbewoners vinden over
het algemeen 750 mensen veel te veel. En de samenstelling van de groep maakt uit, liever gemengd en
niet alleen maar alleenstaande mannen. Er was weinig vertrouwen in dat de noodopvang voor de duur van
een jaar in de gevangenis echt een jaar gaat zijn.
Overzicht reacties en vragen
Hieronder volgen de gegeven reacties en gestelde vragen van de bijeenkomst. Voor een overzichtelijke
presentatie zijn ze ingedeeld in thema’s. Er zijn ook reacties en vragen binnengekomen via
noodopvang2021@zoetermeer.nl. Die staan niet in dit verslag, maar waren wel veel hetzelfde als de
reacties en vragen bij de bijeenkomst.
Dit is een verslag van de bijeenkomst, daarom staan hier geen antwoorden op de gestelde vragen. Deze
plaatsen we zodra we antwoorden hebben op de website. Dat geldt voor vragen uit de bijeenkomst en ook
voor de vragen die via de mail zijn gekomen.
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Bijeenkomst noodopvang vluchtelingen Zoetermeer 7 oktober 2021 - Uitwerking vragen en opmerkingen
Openen Noodopvang in Zoetermeer - algemeen
Vragen:
Waarom?
Hoe lang wist de gemeente al van deze vraag?
In welke stad woon ik?
Wat betekent het voor het open houden/sluiten AZC Rijswijk?
Is de gemeente voldoende voorbereid?
Wat is het plan van de gemeente?
Hoe bereidt de gemeente zich voor? Achteraf constateren of vooraf goed voorbereiden?
Opmerkingen:
P.I. was al langer in beeld!
Medewerker heeft aangegeven dat dit er aan zat te komen
Rauw op dak gevallen
Voelt zich overvallen
Europa moet iets doen!
Binnenhof.

Ervaringen
Vragen:
Welke ervaringen zijn er vanuit andere centra zo dicht op bewoning?
Opmerkingen:
Brand in Schiphol > 11 vluchtelingen omgekomen
COA vaak ellende

Kansen noodopvang
Opmerkingen:
Geen bezwaar
Goed dat we dit doen, maar blijven doen?
Zij hebben ook recht op leven
Niet over 1 kam scheren
Niks tegen vluchtelingen, als men zich goed gedraagt.
Hoop op goede harmonie
Mensen zijn hier niet voor niets.
De groep wordt wanhopig, hopelijk geen AZC
Had ik het eerder geweten, mogelijk gewacht met woning kopen
Niet allemaal rotte appels
Zinvol bestaan voor die mensen
Vrijheid inleveren kun je niet
Noodopvang is belangrijk, dat moeten we doen.
Belangrijk dat mensen opgevangen worden
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Tegen noodopvang
Opmerkingen:
Ik ben tegen!!!
Geeft veel onzekerheid
Geen nieuwe buren!

Locatie ''gevangenis'' algemeen
Vragen:
Is het wel humaan, deze opvang?
Is de feitelijke bestemming wonen?
Wat doet dat mentaal met mensen?
Hoe voelen die mensen zich?
Is de gevangenis niet traumatiserend? Voor de statushouders?
Trauma om ze in de gevangenis te zetten? Is niet fijn
Keuze gevangenis als mogelijke locatie, ethisch verantwoordelijk?
Is een gevangenis wel een goede plek?
Ook DJI is bezig met inrichten vervalt dit?
Hoe gaat de opvang passen binnen het huidige bestemmingsplan?
Waarom de gevangenis?
Grond is van gemeente?
Hoe kijken mensen er tegenaan dat ze in de gevangenis opgevangen worden?
Is een gevangenis geschikt als noodopvang? (veiligheid, beheersbaarheid, leefbaarheid, capaciteit, traumatiserend, stigmatiserend)
Wat doet het met deze groep als zij in een gevangenis moeten verblijven?
De grond is nog van Siemens?
Wat waren de oorspronkelijke plannen met de gevangenis?
Zijn cellen wel geschikt voor vluchtelingen/statushouders, gezien hun geschiedenis?
Opmerkingen:
Gevangenis is geen ideale locatie
Zorg: Gebouw niet humaan
Gedachten die je krijgt achter een gevangenisdeur -> Mentale klap
Blij dat we ruimte hebben
TIP: Informeer bij andere noodopvanglocaties naar ervaringen van do's en dont's, hun ervaringen en neem deze mee en leer ervan. Evalueer tussentijds (bv. Na 3 maanden) ook met bewoners en als nodig doe aanpassingen.
De basis: Humane leefomgeving
Vluchtelingen ontvluchten land om gevangenis te mijden
Plaatsen in gevangenis > Niet behandelen in gevangenis
Beheersbaarheid van mensen in een gevangenis > gebouw is ongeschikt!
2 jaar geleden vanuit mijn werk rondgelopen met COA. Toen is het afgewezen wegens te hoge kosten omdat het verplicht was een douche te hebben op cel. Waarom kan het nu wel?
DJI gaat af van duo cellen. Voor de COA gaan ze hier weer aan beginnen, weer opnieuw het wiel uitvinden met meer getraumatiseerde mensen.
Ook DJI is bezig met inrichten vervalt dit?
Leer van eerder opvang en onderbouw het plan met die ervaringen
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Afgelegen…
Minderjarige in een gevangenis. Niet de juiste plek. > Niet kansrijk.
Ervaring met AZC Leidschendam
Let op formulering / taal voor beeldvorming. PI is heel negatief.
Geen problemen dat de gevangenis op deze manier wordt gebruikt. Indien we er geen last van hebben.
Saaie omgeving.
Gevangenis niet geschikt.
Braakliggend terrein
Gevangenis is geen fijne plek voor hun.
gevangenis geen goede locatie > trauma
Mensen moeten ook wonen.
Ver van openbaar vervoer indien statushouder wel werk heeft.

Inrichting, voorzieningen en faciliteiten noodopvang
Vragen:
Gaan we verbouwen?
Wordt de gevangenis verbouwd?
Hoe worden de 'cellen' ingericht op comfort? Wat wordt er gedaan om te voorkomen dat mensen die daadwerkelijk daar wonen het als een gevangenis ervaren?
In hoeverre wordt de gevangenis opgeknapt? Prikkeldraad verwijderen etc.
Intern die te verbouwen?
Hoe groot is de openbare ruimte?
Kunnen deze mensen zelf koken? Krijgen ze eten?
Is er een moskee/gebedsruimte in de gevangenis?
Komt er een winkel voor primaire levensbehoeften in de bajes?
Worden de tralies verwijderd?
Is de gevangenis schoon? (tralies)
Niet goed doordacht > Corona, begeleiding van minderjarige vluchtelingen > Wie doet wat?
Wordt de gevangenis opnieuw als P.I. ingericht?
Onderhoud in orde? (ja)
Kunnen ze koken in de ruimte?
Is er een supermarkt in de buurt?
Is er voldoende capaciteit voor dagelijkse boodschappen?
Kunnen ze voor zichzelf zorgen?
Hoe huiselijk wordt het?
Inrichting? Sfeer? Tralies?
Hoe en waar komt men aan levensmiddelen?
Is de locatie daarvoor ingericht voor zoveel mensen? Sanitair, kamers etc…
Hoe ziet zo'n opvang eruit?
Hoe wordt een leefbare omgeving gecreëerd voor 750 vluchtelingen?
Opmerkingen:
verven, fris, bloemen op de muur, kunstenaars laten verven, buurt betrekken, eten + medische verzorging, dagbesteding
Keus bij wie je op de kamer komt
Sfeer gebouw aanpassen
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Haal imago van gevangenis weg
Breek de muur van de gevangenis af > vooral aan de weg kant > openheid
Overwegen om muur af te breken / aan te passen om gevoel van opgesloten / veiligheid binnen te verbeteren.
Zorgen over privacy voor statushouders
Er moet wat worden gedaan aan de uitstraling van het complex (voor getraumatiseerde vluchtelingen. Mind You!)
Voorzieningen: ''bar'' , sport, tv kamer
2e hands fietsen

Capaciteit locatie
Vragen:
Hoeveel op cel?
Wat is de oude capaciteit?
Hoe wordt beoordeeld hoeveel en welke mensen in 1 ruimte verblijven?
Op hoeveel personen is het complex ingericht? Ook i.v.m. brandveiligheid.
2 personen per cel? vreemden van elkaar?

Toekomstige bestemming gevangenis
Vragen:
Wat gebeurt hierna?
Wat gebeurt er met de locatie hierna?
Waarom geen jongerenwoningen?
Daarna woningen? Je steekt er toch al geld in.
Wat doen we met de gevangenis als hij weer leeg komt?
Wat zijn de lange termijn plannen?
Opmerkingen:
Gemeente onderhandel met COA/Rijksvastgoedbedrijf, dat na opvang het pand/gebied gekocht kan worden voor ontwikkelingen of dat er studentenhuisvesting in kan komen

Alternatieve locaties / oplossingen
Vragen:
Boerhavelaan?
Leegstaande kantoorpanden gebruiken?
Waarom geen mensenkampen in het noorden waar genoeg ruimte is waarom in een drukke stad?
Waarom overbevolkte randstad? En niet Drenthe.
Wat zijn alternatieven?
Worden er nog meer locaties gezocht in Zoetermeer?
In Rijswijk is een goede locatie. Wat is de reden dat er naar ZM wordt gekeken?
Opmerkingen:
Jongerenwoningen
Waarom niet de woningen in Seghwaert behouden die nu worden gesloopt, dat zou ook goed zijn als opvang.
Denk aan woningen maken 't Seghewaert bijvoorbeeld.
Idee: Onze kinderen 80% van de woningen, 20% voor de asielzoekers
Suggestie: deel van de huisvesting beschikbaar stellen voor z'meerse woningzoekenden (jongeren). Vergroot draagvlak. Voorbeeld Oegstgeest.
5

Tegemoetkomen: Huisvesting jongeren & meer huizen voor hun en 't Seghewaert verbouwen als jongerenwoningen.
Mix met jongeren / startende in het complex.
Mix van functies: jongerenwoning / vluchtelingen / starters.
Asielzoekers in oude kantoren zetten

Actieve inzet politie, toezicht en handhaving
Vragen:
Komt er toezicht? Ook in de wijk? En in de tunnel?
Veiligheid! Handhaving openbare orde? Toestroom winkel gebieden. Politie en handhaving hebben al tekorten + nieuwe Dorp.
Komt er een avondklok?
Capaciteit Boa’s handhaving?
Is de gemeente voorbereidt op toevloed van mensen t.a.v. de veiligheid Boa’s?
Wat betekent het voor de politie? Daar zal extra druk op komen.
Capaciteit t.a.v. handhaving voldoende?
Krijgt de politie extra capaciteit tijdens de opvangperiode?
Hoe gaan we als burger om als er iets in onze wijk gebeurt, hoe gaat de gemeente hiermee om?
Extra politie nodig wordt nu al gezegd. Waarom wordt dit gezegd? Te verwachte problemen.
Toename criminaliteit. Kan de gemeente handhaven?
Beveiliging op locatie, maar hoe in de buurt?
Opmerkingen:
Extra beveiliging/camera's
Max aantal toezicht
Avondklok camera's
0-meting incidenten
Wijkagenten
Meer blauw op straat, Boa’s !!
Monitoren
Boa’s in de buurt
Extra toezicht
Politie-inzet onttrokken voor algemene zaken.
Wat wordt er aan handhaving gedaan?
Zorg voor meer handhaving (meer zichtbaar)
Wijkagent wordt ''gemist'' (voormalige wijkagent R'veen Rob was prima)
Cijfers bijhouden
Veiligheid > onderbezetting politie
Samenscholingsverbod.
Handhaving! Rondhangen het nieuwe Dorp.
Geen goede ervaring met wijkagent

Veiligheid Fietstunnel
Vragen:
Fietstunnel ontsluitingsweg, kan ik daar alleen fietsen?
Veiligheid: tunetje onder het spoor. Kan tunneltje niet dicht?
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Tunnel staat al niet goed bekend. Camerabeveiliging tunnel? Veiligheid om het gebied heen.
Indien opvang doorgaat? (fiets)tunnel wijk 18 <-> gevangenis voorzien van permanente videobewaking + betere verlichting. Tunnel is veel te afgezonderd (geen zicht / niemand hoort je)
Komt er toezicht? Ook in de wijk? En in de tunnel?
Veiligheid > denk aan het tunneltje Rokkeveenseweg. Kunnen onze kinderen nog veilig naar school fietsen?
Opmerkingen:
Fietstunnel
Fiets door 't tunneltje
Beveiliging fietstunnel
Tunneltje A12 camera toezicht
Tunneltje naar Rokkeveen
Zorgen over de veiligheid in de buurt (tunnel naar Rokkeveen)
Zorgen over onveiligheid bij tunneltje richting Rokkeveen en bij winkelcentrum De Vlieger
Zorg over veiligheid in tunnel richting bruinbuurt/Rokkeveen. Tip: betere verlichting + cameratoezicht. Tunnel is nu al onveilig (zit wel op fiets-nachtnet).
Fietstunnel ontsluitingsweg, kan ik daar alleen fietsen?
Verlichting of surveillance bij tunneltjes.
Tunnel Rokkeveenseweg is onveilig.
hangplek bij de tunnel naar Rokkeveen > Cameratoezicht / verlichting
Verlichting tunnel
Handhaving rond de fietsroute Rokkeveen > Scholen!

Impact / overlast op de omgeving / Zoetermeer
Vragen:
Wat merkt de buurt van de bewoners?
Extra zwerfvuil, hoe oplossen?
Heeft de gemeente aan looproutes gedacht?
Wij zijn bang voor overlast > Afval? Cultuurverschillen? Woongenot?
Zorgt de gemeente ook voor extra voorzieningen zoals prullenbakken in de omgeving?
Hoe zit het met medische zorg? LLZ is al zeer druk. (Druk op de zorg)
Wat vinden de winkeliers hiervan?
Opmerkingen:
Geluidsoverlast vanuit de gevangenis
Aandacht voor zwerfvuil: meer prullenbakken!!
Omgeving is als een klein dorpje, dus impact groot.
Welk effect op vandalisme en hangjongeren?
Veel ouderen in het gebied.
Wonen drukke stad.
Hangjeugd.
Genoeg ruimte rustige omgeving
'Hangen in het park''
Verlichting buiten, prio in de wijk
Vrees voor overlast (drank, herrie) > komt omdat er nu ook polen zitten in park + honden in park wat niet mag. Wordt nu al niet gehandhaafd.
Zorg hangen op straat / groepsvorming.
Parkeren
Zorg dat vooraf de omgeving wordt aangepast; goede verlichting, hekken weg.
Effect van andere cultuur in deze buurt
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Zorgen om overlast AZC: - geweld - vrouwen lastig vallen
Parkje wordt ingelijfd door vluchtelingen
Zorg voor/over getraumatiseerde jongere minderjarige vreemdelingen > explosief gedrag in de wijk
Zorgen van de invloed op de buurt (overlast, vrouwonvriendelijk gedrag)
Speeltuin moet geen hangplek worden > is hier niet op berekend
Wij zijn bang voor geluidsoverlast van grote groepen > Ook in het nieuwe park behorend bij het nieuwe dorp
Overlast > Samenkomst grote groepen
Problemen: Zwerven/vandalisme
schade aan auto's
diefstal
concentratie grote groepen op 1 plek
Overbelasting van winkels.
Atelier Baztille: (directe buren v. gevangenis): verbeter ons hekwerk, goede verlichting
Bang voor diefstal, beschadigingen
Waarborgen dat Zoetermeer er niet bij inschiet.
Hoop dat het niet doorgaat > Bang voor overlast.
Dynamiek veranderd.

Ingang Opvang
Vragen:
Waar komt de ingang? Belangrijk! Liefst aan de Oostweg!
Waar komt de ingang? Bepalend voor de veiligheid aan de weg. Meer verkeer.
Prima opvang, maar onze ingang zit tegenover de gevangenis. Gaat dat goed? Andere uitgang? Niet te druk?

Planschade
Vragen:
Net een nieuwbouwhuis gekocht, we wonen er nog niet eens. Maar met de gedachte dat er straks 250m van ons huis asielzoekers komen te wonen, schrikt ons af. Gaat dit ten koste van ons woongenot? Onze veiligheid? Onze
woningwaarde? We maken ons zorgen en het idee beangstigd ons.
Wat gebeurt er met eventuele waardevermindering van de woningen?
Waarde woning? Planschade?
Nieuwe woning recht op planschade?
Waardevermindering ondernemers en huizen, is er compensatie?
Komt er een omgevingsfonds voor de omwonenden zoals een speeltuin, renovatie van iets, kunst… bijvoorbeeld.
Komt er een omgevingsfonds (o.i.d.) voor de omliggende wijken? (zodat de inwoners er ook iets voor terugkrijgen?)
Staat de gemeente garant voor elke vorm van overlast en vertraging bij de bouw van het nieuwe dorp?
Impact op woningwaarde?
Opmerkingen:
Waarde van het koophuis.
Zorg: Waardevermindering van het huis
Recent huis gekocht onder toezegging dat gevangenis zou verdwijnen op termijn
Planschade bij waardevermindering
Waarde Woning, ik heb net een huis gekocht.
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Kosten noodopvang
Vragen:
Hoe wordt het financieel geregeld?
Is er geld genoeg voor deze opvang?
Wordt de gevangenis gerenoveerd? Zo ja, wie betaalt dat?
Gaat geld kosten, gemeente begroting extra kosten?
Wordt er gekeken naar eventuele vervolging/crimineel gedrag in geboorte land? Wie betaalt dat?
Krijgen ze ook voordelen zoals bijv. Zoetermeerpas/ov kaart? Wie betaalt dat?
Wie gaat de verbouwing betalen + op de opvang?
Zijn er genoeg financiële middelen om rond van te komen? Te weinig geld geeft criminaliteit
Betaalt COA alle kosten?
Naast kosten P.I. overige kosten voor overheid?
Draait de gemeente op voor de kosten?
Betaald het rijk die kosten wellicht?
Worden alle kosten gedekt door het COA?
Zijn dit nog meer extra kosten? Wie betaalt al deze kosten?
Hoe wordt de opvang bekostigd?
Wat is het effect op de gemeente begroting? Ten koste van wat…
Hoe gaat de gemeente dit financieel faciliteren?
Kosten Rijk?? Niet Z'meer!
Hoe zit het met de vervoersmiddelen? Krijgen ze een OV o.i.d.
Wie gaat de opvang betalen?
Gaat de gemeente alle kosten dragen?
Wordt er nog meer bezuinigd?
Wie gaat het bekostigen?
Opmerkingen:
Voldoende gecompenseerd / kosten
Begroting gemeente nu al niet sluitend
Kosten: Politie-inzet. BOA's > aantal > opleidingstijd
Financiële onderbouwing
Bijdrage van COA aan gemeente.
Moet geen extra geld gaan kosten. Begroting van de gemeente is al krap / tekorten.
Financieel zorg
Alle gerelateerde kosten doorbelasten aan COA of elders. Maar niet gemeente!
Financiën (neutraal). Grote tekorten

Kosten Zoetermeerse inwoners
Vragen:
Gaat het de burger. V. Zoetermeer geld kosten?
worden die kosten verhaald via de gemeentelijke belastingen?
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Wat gaat het de Zoetermeerder qua belasting kosten?

Zorgen huidig woningtekort
Vragen:
Waar gaan de Zoetermeerders wonen?
Is doorgerekend wat effect is op woningzoekenden Zoetermeer?
Woningnood Zoetermeer, Hoeveel extra druk komt hier op?
Opmerkingen:
Risico woningnood i.v.m. asielzoekers bouwen hier een bestaand op en willen hier dan blijven.
Probleem: Onze kinderen wachten ca. 12 jaar op een woning
Zoveel mensen zoeken/wachten op een woning. Kijkend naar starters, studenten, jonge gezinnen… Waarom wordt de gevangenis niet voor hen? Waarom wordt er niet eerst gekeken naar Nederlands eigen burgers?
Doorstroming woningmarkt!
Zorg: Druk op de sociale woningbouw
Is doorgerekend wat effect is op woningzoekenden Zoetermeer
Er is al zoveel woontekort
Aandacht voor woningcrisis!
Huidige woonmarkt is er al een lange wachttijd op huurhuizen.
Woningnood onze kinderen, lange wachtlijsten huis, wel opvang… Wachtlijsten kinderen duren nu 10 jaar!!
Denk aan woningen maken 't Seghewaert bijvoorbeeld.

Huisvesting bewoners noodopvang
Vragen:
Hoe huisvesting?
Woningnood dus hoe zorgen we dat ze een woning krijgen? Hoe rëeel?
Huisvesting?
Waar gaan de mensen wonen als ze recht hebben op een woning?
Huisvesting > hoe en waar?
Blijven de statushouders allemaal in Zoetermeer?
Wordt Nederlands wel het 'thuis' van deze vluchtelingen?
Hoe wordt het huisvesten geregeld na verblijf in de gevangenis?
Hoe ga je 750 mensen binnen 1 jaar herplaatsen? Dit is niet realistisch
Opmerkingen:
Niet verplicht om deze mensen een huis te bieden hoop ik.
Huisvesting na afloop.
Denk na over andere manieren van huisvesting (vb. wikkelwoning)
Huisvesting!
Taakstelling blijft gelden

Termijn noodopvang - 1 jaar
Vragen:
Welke garanties zijn er dat ze na 1 jaar weer weggaan?
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Wat gaat er na 1 jaar gebeuren?
Zorg: Hoe tijdelijk is tijdelijk?
Hoe lang is tijdelijk? 1 jaar? En dan? Afhankelijk van wat er van wordt gemaakt
>6mnd… Wanneer worden ze ingezetenen? En huisvesting te geven?
Hoe lang blijven ze? Is 't echt voor een jaar?
Bang voor permanente opvang. Langer dan een jaar?
Zwart op wit is het 1 jaar? Duidelijkheid daarover
Langer duren?
Bang voor permanente opvang. Langer dan een jaar?
De periode van 1 jaar. Wordt dit verlengd?
Kan de gemeente voor een bepaalde periode aankijken, bijv. 1 jaar, indien veel problemen er dan mee stoppen?
Er wordt gesproken over 1 jaar, maar er zijn geen huizen beschikbaar. Wat dan?
Als er mensen weggaan, wordt het dan weer aangevuld met nieuwe statushouders? Indien aangevuld is het dus niet voor 1 jaar.
Noodopvang 1 jaar?
1 jaar is max. tijd?
Er staat nu een termijn van een jaar. Kan dit later verlengd worden en wat zou de procedure hiervan zijn?
Hoe tijdelijk is tijdelijk?
Is termijn van 1 jaar vast? Of kan dit nog worden verlengd?
Is het echt een jaar? Kan het verlengd worden? Geen vertrouwen dat het 1 jaar is.
Is de noodopvang echt voor 1 jaar? Of kans op verlenging? > garantie 1 jaar? > doorstroming is lastig
Welke garanties worden gegeven aan de termijn (1 jaar)?
Is dat voor een jaar?
Zijn er keiharde afspraken dat het echt voor 1 jaar is?
Wat na één jaar? Verlenging ligt voor de hand!!
Max. 1 jaar. Hoe lang is dat echt?
Geldt er na 1 jaar een stop op instroom?
Garantie dat het maar 1 jaar duurt?
Is het echt voor 1 jaar?
Wat is de garantie van max. 1 jaar?
Wordt het 1 jaar?
Hoelang verblijven ze?
Duur: is het echt wel 1 jaar? Immers Woningnood. Bij start duidelijkheid over duur.
1 jaar / 1x?
Hoe lang?
1 jaar?
Hoe lang gaat de opvang duren?
Blijft het bij 1 jaar?
Wie waarborgt die max 1 jaar?
Waar blijven ze over 1 jaar de asielzoekers?
Is het echt voor 1 jaar?
Dwang openblijven in deze stad na dit jaar? Staat dit ergens?
Hoe wordt de tijd van verblijf gewaarborgd?
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Tussenevaluatie? Na 1 jaar, ook bij stoppen.
Voor een jaar? Kom je er dan nog vanaf?
1 jaar of 5 jaar?
Jaar of langer?
Is het echt voor 1 jaar?
Wat gebeurt er na een jaar?
Wat gebeurt er na een jaar? Na 1 jaar geen woningen.
Is er een kans dat de locatie langer open blijft omdat er woningen tekort zijn?
Wat gebeurt er na 1 jaar? Hebben we dan nog wel huizen voor ze of wordt het alsnog verlengt?
Opmerkingen:
Als we nu 'ja' zeggen zitten we er 12 jaar aan vast
1 jaar is te lang
Voor tijdelijke noodopvang is 1 jaar max.
Garantie dat het bij 1 jaar blijft
Garantie dat het maar 1 jaar duurt
Argwaan bij de over 1 jaar
1 jaar = 1 jaar
Looptijd van een jaar lang en geloof niet dat het daarbij blijft.
Geen vertrouwen dat het nog niet beslist is dat het bij 1 jaar blijft.
Maximaal 1 jaar / niet verlengen

Per wanneer opent de noodopvang?
Vragen:
Per wanneer komt de opvang er?
Wanneer komen er daadwerkelijk vluchtelingen?
Wat is de termijn van binnenkomst na het JA van de gemeente?
Wanneer komen ze? > 2 weken na besluit.
Per wanneer gaat dit gebeuren?
Binnen welke tijd realiseren?
Tijdspad: wanneer komen ze?

Aantal - algemeen
Vragen:
Tekort aan personeel, hoe ga je 750 mensen in de gaten houden?
750 te veel?
Afhankelijk van hoeveel per direct allemaal?
Hoeveel mensen komen er?
750 is dat niet wat veel?
Opmerkingen:
750 is te veel!
750 is teveel
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Max. 100/150 personen
Begin met 100, kijk eerst hoe dat gaat.
750 in één keer?
750 is teveel
Aantal is wel heel erg veel!! Te veel!
750 is wel erg veel
Niet een te grote groep!
Wat is het max aantal asielzoekers
te groot aantal!
aantal teveel
Te veel vluchtelingen. Kan best minder.
750 is te veel
750 teveel.
Teveel!
Genoeg ruimte voor bewoners!
750 mensen veel
750 = veel
Goed dat er opvang is, maar 750 is teveel.
Het aantal veel 750
750 is teveel!!
Zorg: het aantal
Verspreiding met omliggende gemeenten.

Aantal vs. Locatie
Vragen:
Is de ruimte groot genoeg voor 750 personen?
400 plekken -> 750 mensen hoe?
Aantal personen op cel?
750: 2 op cel?
Hoeveel cellen 340?
750 mensen, gevangenis gebouwd voor 400 mensen?
750 is wel erg veel, hoe komt dit allemaal op één locatie of verspreid over meerdere locaties?
Zorg over het aantal van 750, is het daar wel geschikt voor?
Waarom geen 400 (zoals het aantal gevangenen) maar 750? (Te veel/meer personen op één kamer, zorgt voor problemen)
Aantal? 750 vs. 400/300 cellen?
Onmenselijk hoeveel er komen wonen. 2 op 1 cel?
Kan je 750 mensen rustig houden in een gevangenis?
Waarom 750? Kijk ook naar wat Zoetermeer aankan.
Kan Zoetermeer 750 aan?
Opmerkingen:
2 op 1 kamer wordt ellende
Geen 2 in één cel
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750 te groot aantal voor de locatie
Voorstel: starten met aantal dat er aan gevangen in zaten (200)
Plekjes max. 400 gevangenen.
Zorg: 750 teveel, zeker t.o.v. capaciteit PI.
Veel mensen op (2 op cel).
Alleenstaande mensen in een te kleine ruimte > gefrustreerd.
Andere aantallen. Teveel in 1 wijk.
Verdeling over Zoetermeer. Niet alleen op Rokkeveen aan de kan van McDonalds.
Wordt het niet te druk in de wijk?
750 mensen vs. 400 plekken

Bewoners Noodopvang
Vragen:
Samenstelling?
Niet alleen mannen?
Hoe gefrustreerd zijn ze?
Mensen met een rugzak?
Nationaliteit?
Alleen jeugd? Onduidelijk dat het gemengd is
Geen economische vluchtelingen?
Veilige Landers?
Welke doelgroep komt er?
Zijn het voornamelijk mannen?
Alleenstaande? Waarom geen gezinnen?
Weet men wat er gaat binnen komen? Alleen statushouders of een mix?
Mix van mannen en vrouwen? Of overwegend mannen?
Is de groep (status etc.) al zeker?
Wat is precies de groep? Zijn het vooral jonge mannen?
Welke nationaliteit?
Uit welke landen komen de asielzoekers?
Doelgroep? Teveel mannen?
Andere mentaliteit! Vrijblijvend? Vrijwilligheid?
Om welke groep gaat het precies?
Waarom vooral jongeren die zich hier melden?
Verhouding jong-gezin-alleenstaande? > Asielzoekers en statushouders
Zijn de mensen uit Turkije ook daadwerkelijk daar van?
Voornamelijk mannen? Minderjarig?
Hoe ziet de gezinssituatie / -samenstelling van de groep eruit?
Gemengd? Waarom niet? Waarom alleen mannen?
Alleen mannen / gemengd?
Alleenstaande mannen (750)?
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Vergunning?
Zoveel 'mannen' bij elkaar, gaat dat wel goed?
Wat zijn de ervaringen van veel mannen bij elkaar in het land? Vaak max. 100.
Gaat het om asielzoekers of statushouders?
Statushouders?
Vluchtelingen?? > zie brief COA
Welke groep komt daar te wonen?
Hoe vaak wisselt groep mensen?
Waarom?
Rond pompen van asielzoekers?
Toekomstperspectief deze asielzoekers?
Zijn de mensen overgeplaatst of komen ze direct uit het buitenland?
Hebben die mensen perspectief?
Hoe/wie pakt het nareizen van familieleden op?
Kan het zijn dat er familie ook achteraan komt naar deze opvang locatie?
Staan mensen open voor anderen?
Wat bij gezinshereniging?
Komen de vrouwen ook? (gezinshereniging)
In hoeverre heeft de gemeente zeggenschap wie er komen?
Hoe worden asielzoekers gescreend?
Op basis van welke criteria wordt aantal vluchtelingen bepaald?
Hoe is het verdeelbeleid van het COA?
Zijn het vergunninghouders of asielzoekers?
Zijn de vluchtelingen en statushouders gevaccineerd?
Wat als statushouder vertrekt, komt er dan een nieuwe vluchteling?
Moeten ze worden ingeschreven in Zoetermeer?
Welke leeftijd hebben de minderjarige?
Opmerkingen:
Liefst familie
Goede screening
Mensen screen voor ze naar ZM komen
Scan welke asielzoekers halen ze binnen
Weest scherp op de screening
Wees kritisch op de doelgroep / type / afkomst statushouders.
Mix van vluchtelingen, niet alleen dezelfde doelgroep
Beter om de doelgroep te verspreiden
Kritisch over de samenstelling (veel alleenstaande). Liever gemengd en niet alleen mannen.
Geen economische vluchtelingen
Geen economische vluchtelingen
Veel alleenstaanden - jeugdige of alleenstaande - baart zorgen
Kijk uit met alleen maar mannen
Mix van nationaliteiten / culturen / geloven. Zorgen om!
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Liever gezinnen dan alleenstaanden (mannen) i.v.m. gevoel van veiligheid / groepsvorming.
Gezinnen niet zo bezorgd om, wel alleenstaanden
zorgen alleenstaanden
Zorg: Verschillende culturen
Liever gemengde asielzoekers!
De verdeling klopt niet.
Verschillende culturen. Conflicten / ruzies.
Betere mix (50/50)
Samen met jongeren / studenten > Betere integratie
Alleenstaanden anders dan gezinnen.
Zorg: Kansarme asielzoekers
Verschillende culturen bij elkaar. Lijkt mij lastig
Zijn toe alles in staat.
Cultuurverschil te groot

Dagbesteding bewoners noodopvang
Vragen:
Wat gaan we doen om deze mensen bezig te houden?
Hoe worden deze mensen bezig gehouden de hele dag? Perspectief voor deze mensen.
Hoe ziet zo'n dag eruit?
Hoe zit het met de dagbesteding?
Waskrachten
Wat voor vormen van dagbesteding heeft 't COA?
Wat doen deze mensen de hele dag?
Wat doen die mensen de hele dag?
Wat doen ze overdag?
Zijn er voldoende mogelijkheden om iets te doen rondom?
Wat doen die mensen aan activiteiten?
Hebben ze een goede dagbesteding?
Is er een dagbesteding voor deze mensen?
Wat moeten de vluchtelingen overdag doen?
Hoe wordt gezorgd voor een goede dagbesteding?
Dagbesteding?
Dagbesteding wordt dat geregeld?
Dagbesteding?
Vrije tij, wat doen?
Is er een stappenplan m.b.t. huisvesting, dagbesteding?
Zorg: hoe gaat de dagbesteding in zijn werk?
Zorg: Hebben de mensen genoeg te doen? Wat als verveling toeslaat? Dagbesteding.
Doen de mensen mee met georganiseerde activiteiten?
Hoe worden ze bezig gehouden?
Hoe ziet de dagbesteding eruit?
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750 mannen, hoe bezig houden? > verveling. Los van de cultuur, risicomanagement. Anders dan dat het gezinnen zijn
Hoe worden de mensen bezig gehouden?
Wat is de dagbesteding?
Is er dagbesteding aanwezig?
Is er gedacht aan dagbesteding?
Wat gebeurt er achter de gevangenisdeur?
De hele dag zwerven?
Zijn er genoeg financiële middelen om rond van te komen? Te weinig geld geeft criminaliteit
Komt er goede tijdsbesteding voor deze groep (dagbesteding)?
Hangen? Wat doen ze?
Wat doen we met de jongeren?
Opmerkingen:
Dagbesteding op vrijwillige basis: dat baart mij zorgen
Baart grote zorgen dat deze groep op vrijwillige basis deel kan nemen aan de ''dagbesteding''
Dagbesteding, niet zwerven op straat.
Geen verveling
Zorg om kinderen (vluchtelingen) > iets om te doen
Zorgen over verveling van bewoners van de gevangenis.
Snel duidelijkheid over dagopvang e.d.
Extra voor minderjarige asielzoekers
Aandacht voor welzijn is belangrijk + activiteiten.
Hoe worden ze bezig gehouden?
Bij asielzoekers erg van het missen van een dagbesteding = verveling
Zorg dat ze wat hebben.
Goede dagbesteding.
Dagbesteding zowel binnen als buitenshuis
Zorg: uit verveling 'hangen' in het dorp

Vrijheid bewoners noodopvang
Vragen:
Kunnen deze mensen in en uit lopen?
Wat is de bewegingsvrijheid van de bewoners op de locatie?
Mogen mensen het terrein af?
Vervoer, geld?
Transport?
Kunnen bewoners van de opvang vrij bewegen? (bv. 's avonds)
Waar zullen ze boodschappen doen?
Krijgen vluchtelingen een dagvergoeding?
Krijgen nieuwkomers een OV-pas?
Krijgen vluchtelingen een dagvergoeding?
Kunnen ze meedoen bij sportverenigingen?
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Opmerkingen:
Meedoen in Zoetermeer

Sport en activiteiten
Vragen:
Gaan ze voetballen bij DSO?
Op eigen terrein sport/opleiding?
Worden sportclubs betrokken?
Kan er gesport worden in de gevangenis?
Worden de sportverenigingen ingezet voor een gezonde uitlaatklep?
Personeel? Voor uitvoering sportactiviteiten > verbindende factor.
Opmerkingen:
Liever voetballen bij DSVP dan in de gevangenis
Liever voetballen in de club dan achter de muur
Extra: Activiteiten in de buurt! Zodat ze niet ver hoeven te reizen.
Maatschappelijke taken verplichten!
Zwemles!!
Iets organiseren vanuit de samenleving > activiteitenprogramma
Zwemles
Sportclubs betrekken
Verbinding COA / maatschappelijk middenveld.

Meedoen op de arbeidsmarkt
Vragen:
Mogen ze werken?
Hoe zijn de kansen met werk?
Mogen deze mensen werken/stagelopen? Dagbesteding
Wat krijgen ze voor inkomen? Basisinkomen? Nuttig werk doen?
Wat wordt hun besteedbaar inkomen?
Wanneer hebben mensen inkomen/werk?
Levert dit mogelijk werkgelegenheid op? Lokale aannemers Zoetermeer 'eigen' maken.
Levert het wat op voor de werkgelegenheid in Zoetermeer?
Vrijwilligerswerk, werken?
Werk?
Combi werken / leren?
Ik zie kansen op het gebied van werk. Wij leven in een krappe arbeidsmarkt. Hoe kunnen wij deze mensen helpen aan werk, wat ons weer helpt in de arbeidsmarkt?
Opmerkingen:
Op de site en nu krant ook benadrukken dat ze mogen werken. > Statushouders die al procedure hebben gehad.
Contact leggen met distributiecentra + tuinbouwbedrijven voor werk.
Positieve aspecten: Vacatures invullen / zorg voor goede inburgering dan kunnen ze ingezet worden op de arbeidsmarkt
Ik zie kansen op het gebied van werk. Wij leven in een krappe arbeidsmarkt. Hoe kunnen wij deze mensen helpen aan werk, wat ons weer helpt in de arbeidsmarkt?
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Werk: Statushouders aan werk, maar niet zoveel.

Onderwijs / opleiding
Vragen:
Leerplicht?
Hoe wordt scholing voor de kinderen gezorgd? (ISK?) En vrijetijdsbesteding?
Is er nagedacht over opleiding/taal? Noodzakelijk voor zingeving/ontwikkeling
Welke leeftijd hebben de minderjarige? Deze hebben begeleiding nodig. Krijgen ze onderwijs op scholen in Zoetermeer?
Scholing voor minderjarige asielzoekers? In het gebouw of onderwijs in Zoetermeer?
Opleiding?
Combi werken / leren?
Waar gaan de minderjarigen naar school? Intern? Of een bestaande school?
Betreft het ook kinderen / minderjarigen en krijgen deze scholing?
Hoe is onderwijs en begeleiding geregeld?
Opmerkingen:
Schooltje voor kinderen > gezinnen.
Oplossing: kinderen naar school > bezighouden dan alleen in het weekend.
Opleiden in de techniek!
Scholing/taal voor minderjarigen.

Begeleiding inburgering / integratie (Zoetermeerse) samenleving
Vragen:
Worden mensen ook voorgelicht over NL gebruik en gewoontes?
Krijgen bewoners PI voorlichting over omgaan met omwonenden? (willen met rust gelaten worden)
Bescherming, begeleiding?
Is Nederlands leren verplicht?
Hoe is de begeleiding van minderjarige?
Is er nagedacht over opleiding/taal? Noodzakelijk voor zingeving/ontwikkeling
Hoe worden die mensen begeleid?
Capaciteit inburgering?
Hoe gaat de inburgering?
Welke voorzieningen worden waar georganiseerd ofwel nieuwe wet inburgering waar opleiding, hoe waar werk?
Wanneer de noodopvang doorgaat, wat voor initiatieven worden er genomen om de vluchtelingen te integreren met de bewoners en samenleving?
Hoe zorgen we dat ze gelijk positief ingeburgerd worden en niet het slechte pad opgaan die al heerst binnen Zoetermeer?
Borgt (alleen) hulp van vrijwilligers een goede integratie?
Hoe is de maatschappelijke begeleiding?
Hoe ziet de begeleiding eruit?
Hoe gaat de COA om met de verschillende culturen?
Hoe wordt omgegaan met culturele verschillen in COA opvang zelf?
Wat doet het COA voor de vluchtelingen?
Buddy systeem?
De integratie moet direct starten; dat is goed voor de lokale samenleving
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We moeten iets betekenen voor vluchtelingen
Leeftijd voor de begeleiding?
Capaciteit inburgering?
Hoe worden deze mensen begeleidt? (hebben bijv. trauma)
Zijn er tolken?
Zijn er begeleiders genoeg? Van COA?
Wordt er al een begin gemaakt met de inburgering/DUO lening?
Spreken zij al Nederlands? En zo niet, op welk termijn wel.
Is er voldoende capaciteit voor dagelijkse boodschappen?
Mogen toekomstige bewoners ook stemmen?
Zijn er continu voldoende tolken beschikbaar?
Socialisering? Integratie?
Blijven in Zoetermeer integreren in de stad?
Welke psychologische hulp krijgen deze vluchtelingen i.v.m. eventuele trauma's?
Hoe is onderwijs en begeleiding geregeld?
Wat gebeurt er met de mensen die zich 'ernstig' misdragen? OF niet geholpen willen worden?
Geen consequenties aan slecht gedrag
Wat gebeurt er met toekomstige bewoners die bij herhaling overlast blijven veroorzaken? Raken die verzeild in het overbelastte rechtssysteem?
Welke strafmaatregelen gaat u toepassen bij het plegen van strafbare feiten?
Wat als het mis gaat? Kan de stekker eruit?
Opmerkingen:
Zorgen dat de mensen goed begeleid worden en worden meegenomen in de maatschappij.
1 januari gemeente verantwoordelijk voor inburgering.
Psychische begeleiding voor trauma's
Moet eerst wat gebeuren voordat actie wordt ondernomen
Nieuwe inburgering samenvoegen met leer werk van de statushouders > daar dus ook budget voor vragen.
Scholing/taal voor minderjarigen.
Hoe wordt de inburgering vormgegeven / versneld.
Krijgen ze begeleiding?
Zijn de mensen al geïntegreerde?
Nederlands leren
Goede begeleiding voor deze mensen.
Begeleid mensen goed
Informatieavond over LHBTQI + kinderen spelen
Voorwaarden en gedragsregels!
Begeleiding, taal leren kennen
Statushouders die hier zijn ook hier integreren.

Besluit / inspraak / bezwaar op (overeen)komst noodopvang
Vragen:
Inspraak op bestuursovereenkomst mogelijk?
Participatie voor een bestuursakkoord?
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Hoe en wanneer hebben inwoners inspraak in de procedure? (ervan uitgaande dat er een procedure is)
Snelle beslissingen overhaast?!
Behoefte aan terugkoppeling in een bijeenkomst > discussieavond?
Wanneer vindt besluitvorming plaats?
Kan de gemeenteraad het voorstel nog wegstemmen?
Formele inspraak / zienswijze / bezwaar?
Kan je bezwaar maken tegen het besluit?
Kunnen we eisen stellen aan soort bewoners?
Mag ik hen weigeren?
Kan er bezwaar getekend worden?
Wordt het plan nog voorgelegd aan de raad?
Wijziging op instemmingsbesluit?
Community benefits agreement?
Beleid gemeente?
Wat is de doorslag bij de gemeente om te beslissen of dit doorgaat?
Kun je nog bezwaar maken na besluit?
Hangt er een bezwaarprocedure vast aan het besluit? Kan je tegen het besluit in bezwaar gaan?
Opmerkingen:
We willen inspraak hebben in de samenstelling van de groep! Met name grote zorgen t.a.v. de minderjarigen
Acceptatie bewoners bevorderen door participatie besluitvorming
Gevoel is dat het besluit al is genomen en nu nog even vragen wat we kunnen doen om problemen zoveel mogelijk te voorkomen, maar problemen komen er!
Zorgen dat de gemeente weinig in heeft te brengen
Gebaat bij interferentie

Betrekken & informeren omwonenden
Vragen:
Komt er een vervolgbijeenkomst?
Mogen wij bewoners een keer kijken op de locatie?
Komt er een vervolgbijeenkomst?
Wordt het plan eerst met bewoners besproken?
Hoe worden omwonenden betrokken op het moment / in de periode dat de statushouders / asielzoekers verblijven op de locatie?
Kunnen bewoners onderdeel zijn van een projectgroep?
Opmerkingen:
Rondleiding door de PI voor omwonenden
Kennismaking met buurtbewoners
Rondleiding voor buurtbewoners
Open dag voor omwonenden > wijkregisseur
Contact met bewoners COA en politie
Periodiek overleg tussen bewoners en COA over hoe het gaat.
Communicatie / evaluatie met omwonenden
Duidelijkheid + communicatie
Tussenevaluatie met omwonenden
Wens: Op de hoogte gehouden worden bv door nieuwsbrief met feitelijke informatie.
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Blijven informeren.
Transparantie: duidelijk open zaken
Protocol vooraf.
E-mail de uitkomsten naar de deelnemers van deze avond.
Mensen willen vooral duidelijkheid over de situatie.
Blijf communiceren (bij positief besluit) met de bewoners van de stad.
Informeren via brief en plenaire sessie > concrete informatie.
Geef voorbeelden om het visueel te maken waardoor meer en beter antwoorden gegeven kunnen worden.
Over tijdje evaluatie
Communicatie over tijd moet duidelijk. Wees eerlijk
Hou ons op de hoogte bij iets nieuws of veranderingen
Willen 4x per jaar vragenlijst om te monitoren
Openheid van zaken
Praten met de buurtbewoners
Praten met elkaar
Na twee maanden in gesprek met buurtbewoners hoe het gaat
Na 3 maanden evalueren hoe het gaat!
Intensieve communicatie tussen buurt / veiligheid / COA / Gemeente.
Structureel overleg tussen buurt / veiligheid / COA / gemeente.
kennismaken
Meerdere keren per jaar evaluatie vragenlijst
Toekomstige bewoners nieuwe Dorp niet uitgenodigd? Stuur brief naar projectontwikkelaar.
Belangrijk om te luisteren naar onze zorg.
Transparant zijn.
Nieuwe dorp bewoners
Buurtbewoners

Meldpunt bij overlast:
Vragen:
Bij klachten kunnen wij dan bij een algemeen tel. Nr. terecht?
Komt er een hotline bij problemen?
Is er een klachten meldpunt?
Meldpunt klachten / overlast?
Hoe gaan we als burger om als er iets in onze wijk gebeurt, hoe gaat de gemeente hiermee om?
Telefoonnummer beschikbaar voor omwonenden?
Wat kan er gedaan worden bij optredende overlast?
Opmerkingen:
Calamiteiten nummer
Lik op stukbeleid bij overlast.
Aanspreekpunt bij incidenten, voor langere tijd.
Meldpunt als er iets is gezien
Als er klachten zijn hier serieus naar kijken en evt. oplossen
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Communicatie -> regelmatig signalen halen.
Meldpunt: Signalen serieus nemen en snel!
Blauw op straat, meldpunt
Contact wijkagent en eventueel buurtapp
Meldpunt
Melden bij overlast
Bij overlast: direct nummer.
Meldnummer bij calamiteiten
Maak helder wie je kan bellen als je overlast ervaart (gemeente, COA …?) en geen kastje naar de muur. + terugkoppeling.
Overlast melden?
Meldpunt
- Wijkteam
-Politie
-Handhaving
-Jongerenwerk
- Gemeente
Komt er een meldpunt bij problemen?
Stel een noodnummer voor calamiteiten
1 telefoonnummer of bij iemand terecht kunnen bij vragen / overlast.
Zorgen over de veiligheid ('s avonds) en voor waar kan ik dan terecht? Meldpunt of telefoonnummer. En dat het dan ook opgepakt gaat worden.

Kennismaking / verbinding tussen vluchtelingen / omwonenden
Vragen
Hoe zorg je ervoor dat het niet wij-zij wordt? Dat ze zich welkom voelen
Hoe dicht je de kloof tussen de inwoners en vluchtelingen?
Opmerkingen:
Wil ze leren kennen onderling
De mensen leren kennen
Buurtbewoners kennis laten maken > burendag
Laat ze kennismaken met Zoetermeer/bewoners
Kennismaken met vluchtelingen, zet mensen met kennis in van de doelgroep in
Elkaar kennen werkt geruststellend
Buurtfeest
Creëren wederzijds begrip
Verbinden kunnen krijgen
Welkom heten
Betrokkenheid
Vrijwilligers coördinatie binding

Organisatie bijeenkomst 7 oktober 2021
Opmerkingen:
Tafeltjesvorm: heel prettig, voelt fijner dan plenair.
Dit is geen informatieavond! Geen antwoorden.
Complimenten voor de organisatie.
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Complimenten voor de organisatie.
Er is wantrouwen dat er niets met deze inspraak wordt gedaan!
Idee volgende bijeenkomst: laat een plan zien van een andere AZC. Hoe wordt daar gehandeld en hoe is het daar geregeld?

Aanbod ondersteuning / hulp vluchtelingen
Vragen:
Wat kan ik betekenen?
Hoe kun je je aanmelden als vrijwilliger bijv. als taalmaatje/buddy?
Wat kunnen wij als inwoners doen?
Wat kan ik als bewoner doen?
Hoe kunnen wij als buurt t.z.t. meedenken / helpen?
Wat wordt er van bewoners verwacht op het gebied van vrijwilligerswerk. Hoe kan ik mij als vrijwilliger aanmelden?
Opmerkingen:
'Wil ze wel NL-les geven''
Iets kunnen betekenen
Inwoners willen iets doen voor vluchtelingen: dit moeten we coördineren - Zoetermeer voor elkaar
Piëzo/vrijwilligers kunnen helpen (boodschappen doen)
Huidige inwonende statushouders vrijwillig buddy zij nieuwe statushouders op weg helpen.
Biedt zich aan om te tolken / vertalen.
Ik zou best NL of GS willen doceren aan de vluchtelingen
Mogelijk corona werklozen inzetten!
Atelier Baztille: wij kunnen ook iets bieden (beeldhouden/schilderen)
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