Vluchtelingen
De afgelopen weken zijn er honderdduizenden vluchtelingen vanuit Syrië Europa
ingetrokken. Ook Nederland heeft aangegeven extra vluchtelingen op te gaan vangen.

1. Zou jij een vluchteling onderdak geven?
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ALLEEN ALS HET WERKELIJK EEN VLUCHTELING IS en GEEN GELUKSZOEKER.
Als t n echte vluchteling is. Van de week foto`s gezien van mensen die wel op een luxe vakantie
leken te zijn en dan vraag ik me af in hoeverre ze vluchteling zijn. Daarentegen ook de wijk gezien
waar dat beroemde jongetje van drie op dat strand vandaan zou komen, Dat ziet er wel erg uit.
Dat zou ik doen mits er alles aan gedaan is om vluchtelingen onder te brengen in leegstaande
kantoorgebouwen of leegstaande overheids- semi overheidsgebouwengebouwen. Dus eerst
leegstand inventariseren alvorens een beroep te doen op gewone burgers!
Voor een tijdelijk onderkomen. Verrijkt je mensbeeld.
Alleen omdat we binnen nu en twee weken een kindje krijgen.
Ben al 77 jaar en woon in een kleine flat,
Dat lijkt me zowel voor mij als de vluchteling geen oplossing
Deze mensen kun jezelf niet bieden wat ze nodig hebben. Vele hebben dingen gezien en
meegemaakt waarvoor ze professionele hulp nodig hebben.
Dit is een duidelijk voorbeeld van de linkse politiek, Gevolg denken en handelen. Wat we(als westen)
moeten doen is het oplossen/eindigen van oorlogen (wat niet word gedaan, want niemand wil hier
zijn vingers aan branden en er worden miljoenen aan oorlogen verdiend) en de vluchtelingen GOED
opvangen in de regio van een oorlogsgebied. Dit kost het westen een fractie van de huidige
uitgaven, en de mensen kunnen daar geholpen worden. Ze kunnen meteen aan de slag met
opbouwen van huizen, bouwen aan een nieuwe infrastructuur en verbouwen van voedsel. Veel
vluchtelingen die naar het westen komen, hebben zeer veel moeite met integreren, de taal leren en
hoe om te gaan met het stressige bestaan in het westen. Maar wanneer ze eenmaal hier zitten is er
geen weg meer terug en worden eigenlijk gedwongen hier te blijven en niks te doen.
Dit lijkt misschien erg lelijk van mij, maar ik heb een probleem met het woord vluchteling. Voor mijn
gevoel zijn de meeste mensen, die nu naar Europa komen, geen vluchtelingen. Meestal jonge
mannen, gezond uitziend en met iphones, dit zullen vluchtelingen zijn?
Geen goede manier van opvang
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Geen privacy, je krijgt ze niet meer weg
Geen ruimte
Geen ruimte, maar eerlijk is eerlijk de privacy en betrouwbaarheid spelen de grootste rol
Geen ruimte.
Gezien onze leeftijd is het niet haalbaar.
Het zijn zovelen vluchtelingen. Het einde is zoek. Het land dient aangepakt te worden. Wij helpen al
zoveel en eens is het genoeg!!
Huis is hier niet geschikt voor.
Ik ben 80 jaar en moeilijk ter been en woon alleen en geen slaapplaats
Ik ben maar alleen en kan bijna niet met een vluchteling communiceren.
Ik ben van mening dat iedere plaats in Nederland, 1 gezin (4 personen) onderdak dient te bieden. Zij
zullen de Nederlandse taal moeten gaan lezen en schrijven en binnen een redelijke termijn werk
zien te vinden. Kinderen naar school, ouders aan het werk. Inburgeren. Doordat je een gezin in een
woonplaats onderdak biedt zal er ook sociale controle zijn maar verminderd dit ook problemen.
Vluchtelingen in een grote opvang zullen nooit de Nederlandse taal gaan leren want daar spreken ze
hun moedertaal. Geef ze werkelijk de kans om in te burgeren. Doe vooraf een goede screening
zodat je ook weet of ze werkelijk vluchteling zijn of slechte plannen hebben.
Ik ben voorstander om deze mensen te helpen in hun eigen regio. Zij hebben zeker hulp nodig en die
krijgen ze ook, echter kan dat ook in hun eigen regio.
Ik ga geen problemen op mijn nek halen. Zij hebben een ander cultuur
Ik heb er helaas geen ruimte voor.
Ik weet niet of ik iemand met zoveel traumatische problemen of ervaringen wel onderdak en
bescherming kan geven.
Ik woon te klein
Ik zou eerst willen zien dat ik ook echt een vluchteling heb en niet een of ander crimineel iemand en
dat kan op dit moment nog niet gegarandeerd worden omdat er geen fatsoenlijke registratie is.
Ik zou het wel graag willen. Maar gezien de risico`s die hierbij (kunnen) komen kijken, en mijn
gebrek aan kunde om mensen bijv. psychologisch in te schatten, zou ik dit niet doen. Zeker als het
mensen betreft met oorlogstrauma`s (wat vooraf altijd lastig vast te stellen valt) is het belangrijk dat
er goede begeleiding is, en dit kan niet plaatsvinden in een doorsnee gezin of huishouden.
Je kunt niet heel Afrika hier naartoe halen waar laat je die huur woningen zijn er geen vrij je kunt
een Nederlander niet onder de duiven schieten voor een buitenlander Nederland wort eens wakker
steun geert Wilders Nederlands wil dat niet Nederland is al te vol oprotten er
Je weet echt niet wat er in je huis binnenkomt.
Je weet niet wat je in huis haalt
Je weet niet wie je binnenhaalt
Men moet de mensen ondersteunen in hun eigen land. Je weet niet wat je dan in huis haalt!
Mijn woning is daar niet geschikt voor
Naast mijn baan kan ik in begeleiding thuis te weinig bieden
Natuurlijk help je andere mensen, maar het is belachelijk dat het zover is gekomen. Het kwaad moet
bij de bron aangepakt worden. In Syrië bij de IS. Belachelijk dat die zomaar verder kunnen gaan en
ons opschepen met die arme" mensen en vele duistere figuren!"
Niet in mijn eigen huis. Heel rot voor die mensen, maar mijn gezin is druk genoeg met 6 personen,
en wij kunnen de wereld niet redden. Als het met ons slecht gaat wie helpt ons dan?
Staat gelijk aan het uitschrijven van een blanco cheque: wat haal je in huis, hoe lang gaat dat duren,
hoe zit het met de culturele verschillen en ga zo maar door. Nee, dat gaat echt niet gebeuren
Ten eerste heb ik er geen plaats en geen tijd voor.
Vluchtelingen moeten zeker ook in onze gemeente opgevangen worden. Echter bij mensen thuis
lijkt me niet de beste situatie. Beter is een goede locatie te zoeken.
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Voor een korte termijn zou dat wel mogelijk zijn, maar als je het gaat hebben over maanden of jaren
dan wordt het onmogelijk voor ons om te doen.
Weet niet wat en hoe hiermee om te gaan ,is het een vluchteling? Taal ??? Ziektes .?? enz
Wegens chronische ziekte
Wij hebben daar geen ruimte voor
Zolang zij meer geld krijgen dan iemand met een minimum inkomen slapen ze maar in een hotel
Afhankelijk van wie en waarom.
Alleen kinderen zou ik overwegen
Als iemand `s avonds voor de deur staat zou ik hem zeker onderdak geven voor de nacht, maar
structureel lijkt mijn geen goed idee omdat je niet weet wat diegene heeft doorgemaakt. Iemand
kan daardoor tijdelijk psychisch erg in de war zijn
Daar zou ik toch even over moeten nadenken, niet omdat ik het niet wil maar is het in belang van de
vluchteling dat hij bij mij in huis is. Voor een gezin is ons huis te klein, en voor een eenling is het te
groot en mijn mam en ik wonen hier, nu is mijn zoon terug. maar hij zoekt werk in het midden van
het land
Hangt af van de ruimte die ik tot mijn beschikking zou hebben
Hooguit niet vanwege plaatsgebrek, vanuit menselijk oogpunt wel
Ik heb een erg klein huis. Maar voor korte tijd en voor een persoon zou het wel kunnen. Maar ik
snap ook dat het moeilijk is om om te gaan met getraumatiseerde mensen dus misschien is het
beter om ze eerst tot rust te laten komen.
Ik heb er op het moment geen ruimte voor ter beschikking. Als ik de ruimte zou hebben wellicht wel,
maar ik zou wel onderscheid kunnen maken in het huisvesten van gezinnen of alleen mannen die
hier om economische redenen komen, die laatste doelgroep zou ik geen onderdak bieden.
Daarnaast ben ik bang dat er ook IS strijders mee zijn gekomen om zich over Europa te verspreiden,
dit houdt me ook tegen om onderdak te bieden.
Ik vind wel dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen in deze. Maar omdat ik fulltime werk
zouden de anderen heel vaak alleen in mijn huis zou moeten laten.
Ik weet het nog niet, daar ik nog niet voldoende hierover heb nagedacht. Ik ken veel verhalen en
voorbeelden uit mijn directe familie kring over de periode 1940-1945, ook m.b.t.
concentratiekampen. Dit jaar in Ravensbruck en Bergen-Belzen geweest. Veel dingen van toen
spelen nu weer, dan wel op een andere manier. Ik kan er wel over praten maar niet over schrijven.
Ik wil op een andere manier hulp bieden:
In eerste instantie wel, maar als je erover nadenkt is het toch complexer als je denkt. Als je zelf
werkt, wordt het toch al lastiger, dan als je de hele dag thuis bent.
Ligt eraan hoelang en wat precies de bedoeling is. Lijkt me wel moeilijk om vluchtelingen bij
privéadressen onder te brengen.
Met mijn gezin, waaronder een autistisch kind en 3 honden zou het niet ideaal zijn...
We zijn inmiddels bijna 80 jaar, onderdak aan een vluchteling is te moeilijk voor ons.
Zal eerst met een tolk en de vluchteling een gesprek aangaan, wat voor vlees we in de kuip hebben
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2. Steun jij een inzamelingsactie voor vluchtelingen?
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Afhankelijk van de manier waarop dat gebeurt.
Dat is als wereldburger een verplichting
Hulp is erg nodig, maar wel op een realistische manier
Kleren enz
Niet met geld wel mee voedsel kleding e.d.
Via de Kledingbank
Zeker, zodra als hier in de gemeente iets wordt opgestart.
Ben van mening dat wij als belasting betaler de komende tijd toch al voldoende gaan afdragen om
deze vluchtelingen te onderhouden
Dit zal ik zeker niet doen. zolang ze met mobieltjes de grens overkomen heb ik zo mijn bedenkingen
Er wordt door de vluchtelingen bewust uit onvrede te veel weggegooid.
Geef het geld liever direct aan iemand die ik ken. Als ik in de problemen zit als Nederlander wordt ik
op dit moment ook niet goed geholpen.
Geef mijn spul wat ik kan missen aan mensen in Nederland die ik ken die zelf het het niet meer
redden
Ik denk dat er in overheid voldoende geld circuleert om hierin te voorzien, daarbij kan ik elke cent
zelf goed gebruiken
Ik ga er van uit dat de status vluchteling" betekent dat hij/zij tijdelijk in ons land verblijft en dus weer
binnen een korte tijd terugkeert naar zijn geboorteland"
Ik heb mijn hele leven gewerkt , en ben vaak gekort , Ook nu moet ik maar blijven inleveren .
buitenlanders komen naar hier en worden van alle kanten geholpen . ik vindt het helemaal van de
zotte .
Ik zou liever een actie voor de ouderen in ons midden zien!!!!
Ik zou niet weten welke inzamelingsactie hier in de buurt voor vluchtelingen is. Ik ben wel op dit
moment kleding aan het uitzoeken om af te staan, maar deze doe ik meestal in de
kledingcontainers. Voor wie is dit eigenlijk bestemd??
Indien we gericht een bepaald gezin kunnen helpen, wel
Inzamelingsactie? Geld? Kleding? Wat voor een inzamelingsactie? Het vluchtelingenprobleem is een
internationaal probleem dat op politiek vlak moet worden aangepakt. Een inzamelingsactie houden
heeft vooralsnog geen enkele zin. Wel zouden alle inwoners van de EU landen de verantwoordelijke
politici tot actie moeten manen anders loopt dit fout af.
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Media belicht alleen de schrijnende gevallen van vluchtelingen. Ik denk dat er een groot
onderscheid is tussen oorlogs- en economische vluchtelingen. Ik heb ook filmpjes gezien en verhalen
gelezen over vluchtelingen die hulpmiddelen van ons niet waarderen. Ik zou vluchtelingen of
mensen willen helpen in de landen zelf, maar niet hier. Ik denk dat het structureel geen goede
oplossing is om de vluchtelingen hier te helpen.
Meestal komt het geld en de goederen door corruptie, vriendjes politiek en hoge eisen niet aan bij
de mensen die deze het hards nodig hebben. bv 2de hands spullen waar een bijstandsmoeder zeer
blij van word, worden weg gegooid omdat de inzamelingscriteria voor vluchtelingen hoger liggen
dan voor andere hulpbehoevenden". Wanneer vluchtelingen meer geld krijgen dan bv ouderen die
ook veel hulp nodig hebben zorgt dit voor scheve gezichten. "
Veel van deze vluchtelingen zijn slechts economische vluchtelingen. Ook de echte vluchtelingen
moeten opgevangen in de regio. Ze zijn cultureel dermate verschillend van de Nederlander, dat het
op termijn slechts fout kan gaan. Bovendien is het merendeel laag opgeleid en daar heeft de
Nederlandse economie niet echt een gebrek/behoefte aan.
We hebben de vluchtelingen en hun situatie aan de lijve ondervonden in Lesbos in Griekenland.
Wat de Grieken overkomt die toch al zo armlastig zijn. Het spoor van rommel en chaos wat ze
achterlaten op weg naar een ander land. Geen respect voor het land waar ze door marcheren. Ze
hebben precies uitgedokterd waar ze het beste terecht kunnen komen. Alles is voorop gepland. Dus
nee!!
Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in oprotten met dat tuig de woning in de straat krijg je
daardoor mooi meer verkocht de wijk wort een achter buurt zet ze maar langs de burgemeester
neer maar niet bij mij in de straat of langs mijn muur oprotten ermee
Zie toelichting bij 1
Zoals bij vele acties moet ook hier maar de overheid bijspringen, dit gebeurt toch al steeds meer.
De meeste vluchtelingen hebben zelf geld, ze komen hier voor een veilige plaats zonder oorlog,
waar ze voor gevlucht zijn. Onze regering helpt hen, daar betalen we belasting voor. En de goede
doelen, vertrouw ik niet meer na al die natuurrampen waarbij het geld niet op de juiste plaats
terecht is gekomen.
Ik ken nog geen actie
Ligt eraan wij steunen wel artsen zonder grenzen en een ander goed doel , als ze me kunnen
overtuigen dat het nut heeft wel.
Niet financieel wel met kleding.
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2.1 Op welke manier steun je de vluchtelingen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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3. Ik ben vrijwilliger
bij een opvang

Toelichting:


















ben aan het denken om me te melden als vrijwilliger, maar ben er nog niet uit.
bruikbare spullen.
Door belasting aan gemeente en regering
dragers en draagdoeken
een actie op touw zetten
heb in het verleden buitenlanders via de gemeente geholpen met huisvesting , inrichten
enz. enz.
Ik ben betrokken bij een vluchtelingengezin
Ik ben zelf een inzamelingsactie gestart
Ik ga me inschrijven om iets te kunnen doen
landelijk financieel
Negatieve meningen van buitenstaanders proberen om te buigen in een positieve
mening!
politieke ondersteuning
speelgoed
Speelgoed of andere spullen die ze nodig hebben en ik kan geven
spullen
steun geven bij integratie
voorgesteld te helpen indien er een inzamelingsactie wordt gehouden
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3. Stel Horst aan de Maas zou vluchtelingen op gaan
vangen, wat is volgens jou de beste opvanglocatie?
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Voormalig
klooster in
Tienray

De Merthal in ’t Gasthoes in
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Horst

Dendron
Sporthal in
Horst
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berkele heem
De Merthal maar rekening houdende met reeds vastgelegde evenementen
aangeven dat hier geen werk is voor die mensen.
Agrarische school Hegelsom
Alle gemeentelijke gebouwen
Als Berkel heem toch dicht gaat...??
Bejaardenhuis Berkele Heem dat deels leeg komt
berkel heem
Berkele Heem
berkele heem
berkele heem
Berkele Heem
Berkele Heem
Berkele Heem
Berkele Heem
berkelheem
bovenstaande opties vind ik geen van allen een goed plan omdat deze al voor andere doeleinden in
gebruik zijn. Is er echt niets anders leegstaand in Horst aan de Maas?
Bungalowparken
centerparks America
containers/ units plaatsen net als in Panningen
Daar waar ruimte is maar geen gebouwen die nu een publieke functie hebben.
De vele lege woningen van Dichterbij in Horst.
direct in leegstaande gebouwen ook in het buitengebied, op langere termijn integreren woning in
kernen
er staan voldoende bedrijven en loodsen en stallen leeg
er zijn binnen de gemeente meerdere locaties geschikt. Voorkeur voor meerdere plaatsen om het
contact met de omgeving zo goed mogelijk te maken en niet af te zonderen
Er zijn er hier al genoeg
Flora Holland in Venlo of Villa Flora en de Innovatoren. Verdere alle grote leegstaande
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kantoorpanden vorderen
Floriade terrein
gebouwen die niet gebruikt worden
Gedeelte van de vakantieparken in Horst
Gedeeltelijk op recreatieparken en leegstaande gebouwen
Geen een plaats
gemeentehuis Horst
Het leeglopende Berkele Heem.
ICT
Ik begrijp niet dat het klooster vermeld staat , dit is een zorghuis geworden en wordt ook zo
beheerd !!!!
ik vind dat je deze mensen echt helpt door terug te sturen en ze daar in eigen land gaat helpen
in hun eigen land
in ieder geval in horst. ze willen alle andere dingen in horst hebben zoals gemeentehuis zwembad ed
dus dan nemen ze ook de vluchtelingen maar in horst hebben zo ook alles in binnen bereik. en niet
zo als de dorpse mensen die voor alles naar horst moeten.
IPC gebouw
Kleinschalige opvang op diverse locaties
Kornhoen en kamp in Evertsoord
leegstaand bejaardenhuis of leegstaand kantorengebouw of school. Iets leegstaand in ieder geval.
Goed als ook Horst aan de Maas zijn plicht doet en vluchtelingen opvangt. . Maar niet in sporthallen.
voormalig klooster in Tienray is al in gebruik geweest voor asielzoekers en er zijn/komen nu veel
arbeidsmigranten in Tienray. Voor de spreiding en draagvlak/kracht is het belangrijk dat er opvang is
voor asielzoekers in andere kernen. Voor mensen met status zou in Tienray wel altijd plek moeten
zijn!
leegstaande accommodaties
Leegstaande agrarische bedrijven
leegstaande gebouw Berkel heem.
leegstaande gebouwen
leegstaande gebouwen die in goede staat zijn maar niet gebruikt worden
Leegstaande huizen verspreid over de hele gemeente
leegstaande panden , mogelijk korhoen of de patrijs maar de afstand van dorp is wel erg groot.
Leegstaande school in Hegelsom
lege fabriekshallen aanpassen buiten dorp
lege kantoren en waar plaats is
Locaties waar in zomerseizoen arbeiders wonen
loohorst
maneges in de dorpen?
meerdal
misschien vakantie huizen
naast de burgemeester
naast limburgse peel ligt ook een pand leeg, oude champignon kantoor
nergens of in het gemeentehuis
notariskantoor aan de dr. vd. Meerendonckstraat of een ander groot gebouw.
Op industrie terrein waar Henra aanhangwagens gevestigd was.
Oud gebouw Hagens bouw kranestraat
oud sport park meerlo
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oude sporthal sevenum
P>T>C>
paviljoens op ruiterterrein
PTC +
PTC gebouw Hegelsom, Berkele Heem
ptc hegelsom
PTC+
ptc+
PTC+ Hegelsom
PTC+ terrein, Hegelsom
Stapakker in Sevenum
stapakker sevenum
Tenten op evenemententerrein
Tenten opslaan op &#39,n zeer groot open veld, in de winter met verwarming en douches met koud
en warm water.
tentenkamp bij kasteelse bossen , zoals in nijmegen
tijdelijk opvangen en dan terug.
Tijdelijke ruimte die niet wordt gebruikt. Het moet echt tijdelijk van aard blijven. Anders lossen we
niks op
veiling Grubbenvorst, tentenkamp Floriadeterein
waar fatsoenlijke faciliteiten zijn voor deze mensen, plaats kan in gehele gemeente zijn waar een
geschikte plek is
waar het mogelijk is
Woon joenits plaatsen
wooncontainers plaatsen
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