Mensen

Standpunten

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Campagne

Vergaderingen

t Groene Linkje

Contact

Voedselbankacties

Home

Aandacht

Komst AZC in Apeldoorn een stap
dichterbij

Op donderdag 24 september jl. heeft de raad van Apeldoorn het college

Zoeken naar:
Zoeken

van B&W haar bevindingen meegeven over de voorgestelde locatiekeuze
voor asielopvang in Apeldoorn. Het debat ging niet over de huidige
noodopvanglocatie Americahal/WSV, waar tot februari ongeveer 400

Nieuwsbrief

vluchtelingen tijdelijk worden opgevangen in afwachting van de verdere
asielprocedure.

Voornaam:

GroenLinks heeft afgelopen periode samen met de andere politieke

voornaam

partijen de diverse potentiële locaties bezocht en heeft diverse gesprekken
gevoerd met belanghebbenden, vertegenwoordigers en inwoners van

Achternaam:

Apeldoorn.

achternaam

In het debat heeft Bas Koers namens
GroenLinks ten eerste stil gestaan bij de
diverse reacties uit de samenleving.
GroenLinks is zeer verheugd en trots op

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

die inwoners van Apeldoorn die al snel
hulp aanboden. Maar we hebben ook
begrip voor de zorgen en twijfels die deels

Landelijke Website

in de samenleving leven. We zijn minder te
spreken over de soms xenofobische
reacties waarmee vluchtelingen op

Laatste Groenlinks055 Tweets

voorhand al worden weggezet als
gelukzoekers, criminelen of gewelddadige

groenlinks055

religieuze extremisten. Als je op voorhand uitgaat van mislukking dan zal
niks slagen. GroenLinks vindt het daarom ook belangrijk te kijken naar de
kansen die vluchtelingen met zich meebrengen, zonder daarmee onze
ogen te sluiten voor de vele uitdagingen die we nog zullen tegenkomen
door deze grote humanitaire crisis.
GroenLinks Apeldoorn ziet in de locatie GGNet (Deventerstraat) de beste
kansen voor het realiseren van een volwaardig AZC voor de opvang van
zo’n 400 a 600 vluchtelingen. Wij schatten de kans groot dat meer
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RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago

vluchtelingen asiel zullen aanvragen in Nederland en dat ook Apeldoorn
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rekening moet houden met hogere aantallen. Dat is ook de reden dat
GroenLinks de andere potentiële locaties en een doorgroei optie op de
GGNet locatie nog optioneel houdt.
Wij willen graag dat ook kleinere locaties en het transformeren van
leegstaande kantoren tot woonruimte serieus wordt meegenomen als
alternatieve opvang mogelijkheden. Mocht Apeldoorn het verzoek krijgen
voor de opvang van meer vluchtelingen dan ziet GroenLinks graag dat het
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RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
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college van B&W de raad en de samenleving hier tijdig over informeert en
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om advies vraagt. GroenLinks is blij dat binnenkort de eerste vluchtelingen
na een lange reis in Apeldoorn een veilige haven vinden en perspectief
kunnen opbouwen voor een betere en vrediger toekomst.
Foto (in tekst): Bas Koers had als statement “salam” (vrede) op zijn hoofd
laten scheren. Foto GGnet: Cees Baars/ de Stentor
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
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