Mensen

Standpunten

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Campagne

Vergaderingen

t Groene Linkje

Contact

Voedselbankacties

Home

Aandacht

AZC in Apeldoorn: de hoorzitting van 10
september

Donderdag 10 september vond de hoorzitting plaats over de komst van

Zoeken naar:
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asielopvang in Apeldoorn. De publieke tribune was goed gevuld met
inwoners en tien insprekers maakten van de gelegenheid gebruik hun visie
kenbaar te maken over de voorgenomen locaties. Zowel op persoonlijke

Nieuwsbrief

titel als namens een (belangen)groep.
Onderzoeksbureau Arcadis heeft enige tijd geleden in opdracht van het

Voornaam:

college van burgemeester en wethouders de diverse locaties onderzocht

voornaam

op plus- en minpunten. Daarnaast heeft het COA een programma van
eisen waaraan vluchtelingenopvang moet voldoen. Hoe meer
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vluchtelingen er op één locatie kunnen worden opgevangen des te beter

achternaam

de voorzieningen die geboden kunnen worden en des te lager de kosten.
De meeste reacties van insprekers waren kritisch, sommige onnodig
scherp en een ander juist weer positief. De inspraakreactie van de heer Pol
kwam recht uit het hart. Hij sprak in namens zijn zoon en alle andere

Emailadres:
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verzenden

cliënten die hun thuis vinden op het GGNet terrein. Hij hield de
aanwezigen voor het niet over gebouwen te hebben, maar over
mensen. Hij riep iedereen op zich juist in te spannen voor het veilig en

Landelijke Website

gelukkig met elkaar samen te kunnen leven.
Wat verder opviel is dat de kritische insprekers benadrukten dat ze niet
tegen vluchtelingenopvang zijn, maar graag spreiding zien. Hiermee tonen
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zij wel gevoel te hebben voor de humanitaire crisis die zich aan het
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voltrekken is en de verantwoordelijkheid die wij moeten nemen.
GroenLinks gaat zich de komende weken aan de hand van het Arcadis
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zouden leegstaande gebouwen in de stad mogelijk kunnen worden
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van de #vegavrijdag bij
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https://t.co/Y3bCiro7AE

omgevormd tot huisvesting. Het debat in de raad staat gepland op 24
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rapport, de diverse inspraakreacties en de wensen van het COA beramen
over de gepresenteerde voorkeursvariant van het college van B&W. Dat we
vluchtelingen opvangen staat bij ons niet ter discussie. Wel willen we
onderzoeken of er meerdere duurzame alternatieven mogelijk zijn. Zo

september 19.00 uur, daarna neemt het college van van B&W een
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beslissing.
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GroenLinks vind dat we rekening moeten houden met een toename van

vluchtelingen in Apeldoorn. Wat dat betreft liet Apeldoorn zich de
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de vluchtelingenstroom richting Nederland en ook oog moeten hebben
voor de gevoelens in de samenleving. Het zou mooi zijn wanneer voor- en
tegenstanders elkaar meer gaan vinden en zich samen inspannen voor de
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De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
Op de foto: Ruben Schuring namens “Welkom in Apeldoorn” als laatste
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inspreker aan het woord
De achterliggende stukken van de bespreking van 10 september vind je
hier
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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benchmark afvalscheiding.
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https://t.co/IqDasFKOUO
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