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Aandacht

Antwoord college op vragen incident
noodopvang stelt ons teleur

GroenLinks Apeldoorn heeft met enige verbazing en teleurstelling kennis

Zoeken naar:
Zoeken

genomen van de nogal zakelijke en weinig inlevende beantwoording door
het college op de door ons gestelde vragen. Aanleiding voor deze
schriftelijke vragen was een incident dat zich voor deed in de noodopvang

Nieuwsbrief

voor vluchtelingen op het WSV-terrein waar twee homoseksuele Irakezen
zich zo bedreigd voelden dat zij besloten te vluchten naar Amsterdam.

Voornaam:

Het college stelt geen aanleiding te zien te komen met bijzondere

voornaam

maatregelen. GroenLinks wil graag de collegeleden oproepen nogmaals de
betre ende Nieuwsuur uitzending te bekijken die gaat over de positie van

Achternaam:

seksuele minderheden in de vluchtelingenopvang. GroenLinks vraagt zich

achternaam

af waarom de landelijke overheid de positie van LGBT vluchtelingen extra
wil beschermen en het college van B&W in Apeldoorn hier geen aanleiding
toe ziet.

Emailadres:
Jouw e-mailadres

Hoewel GroenLinks net als het college een harmonieuze samenleving als

verzenden

uitgangspunt ziet, delen wij niet het standpunt dat je daarom geen
bijzondere doelgroepenbeleid zou moeten maken. Zeker wanneer
vluchtelingen in onveilige/bedreigende situaties dreigen te verkeren

Landelijke Website

omdat zij deel uitmaken van een minderheidsgroepering, moet de
overheid instaan voor hun veiligheid! Dat er geen extra maatregelen
worden genomen vinden wij bijzonder teleurstellend, de slachto ers slaan

Laatste Groenlinks055 Tweets

op de vlucht en de daders komen weg met hun intimidaties.
Met de beantwoording van deze vragen is wat ons betreft het onderwerp

groenlinks055

niet afgesloten. We zullen daarom in overleg treden met COC

@groenlinks055

Deventer/IJsselstreek en Antidiscriminatiebureau Art. 1 Noord-Oost
Gelderland om met aanbevelingen te komen richting het college van B&W
en het COA waarmee de positie van (seksuele) minderheden in de
vluchtelingenopvang beter gewaarborgd kan worden.
De link naar onze vragen en de antwoorden van het college vind je hier.
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago

groenlinks055
@groenlinks055

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
24 uur ago
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De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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