
 

 

 
Geachte leden van de raad, geacht college, 
 
Als bewoner van het Korfwater in Petten wil ik graag inspreken over het voorstel om vanaf het 
volgend voorjaar max. 225 asielzoekers  voor max. 3 jaar te huisvesten in het Huis ter Duin. Ik doe 
dit ook vanwege mijn langjarige internationale ervaring en betrokkenheid bij duurzame 
ontwikkeling. 
 
Ik heb daarbij enkele vragen en wil ook mijn mening uitspreken. 
 
Mijn vragen: 
1. Heeft de huidige eigenaar een leidende, actieve en/of doorslaggevende rol gespeeld bij de 

locatiekeuze voor een AZC? Wanneer en op welke wijze is de gemeente geïnformeerd over de 
initiatieven van  

2. Heeft de gemeente een bestaande visie en bestaand beleid over opvang en integratie van 
asielzoekers in en om de gemeente Schagen. Is daarbij rekening gehouden, dat niet alleen 
door geweldsconflicten, maar ook door klimaatveranderingen de kans groot is, dat nog vele 
jaren en wellicht in toenemende mate vluchtelingen en andere mensen onze kant op komen? 
(Ook het conflict in Syrië is mede beïnvloed door toenemende droogte in de regio, de daardoor 
ontstane trek van platteland naar de stad en daarmee gepaard gaande werkeloosheid en 
onvrede. 

3. Houdt de gemeente zich volledig aan de regels van het door Nederland ondertekende  
vluchtelingenverdrag bij de opvang van vluchtelingen en asielzoekers? 

4. In welke mate zijn de kosten leidend bij de beslissing om asielzoekers kleinschalig en gespreid 
over de gemeente te huisvesten? Of anders gezegd welke criteria zijn leidend bij het al dan 
niet centraal of decentraal en kleinschalig huisvesten? 

5. Op welke wijze zorgt de gemeente voor ondersteuning van de asielzoekers èn van de huidige 
bewoners van de gemeente bij de opvang en integratie van asielzoekers? 

6. In het geval, dat alle asielzoekers op één plek worden gehuisvest, hoe zorgt u ervoor, dat niet 
alleen direct omwonenden betrokken worden, maar dat bewoners uit de gehele gemeente een 
bijdrage leveren? 

 
Ik pleit voor een zorgvuldige en gespreide opvang in de gemeente en hoop ook zelf een kleine 
bijdrage te kunnen leveren bij integratie van asielzoekers. Ik hoop, dat de gemeente gehoor geeft 
aan een betere, kleinschalige opvang. Ook verwacht ik, dat de gemeente in wisselwerking met 
bewoners en andere betrokkenen (inclusief statushouders)  een lange termijnbeleid voorbereid en 
vaststelt. 
Tenslotte hoop en vertrouw ik, dat wij als gemeenschap asielzoekers een warm welkom geven en 
respect houden voor elkaars meningen. 
 
 
 


