Asielzoekers
Begin april kondigde de provincie aan dat iedere gemeente in Noord-Brabant een aantal
asielzoekers moet opvangen dat in verhouding staat met het aantal inwoners. Voor Boxtel
betekent dit dat er dit jaar 120 asielzoekers opgevangen moeten worden.
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

7. “120 asielzoekers is het juiste aantal asielzoekers om te
vestigen in de gemeente Boxtel”

(n=190)
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7.1 Kunt u dit kort toelichten? (n = 177, 29% = weet niet)
















- (2x)
120 is niet veel en we zullen allemaal een steentje bij moeten dragen. Je kunt niet alles over de
schutting gooien en zeggen dat een ander het dan maar oplost.
120 is te overzien
Alle beetjes helpen.
Alleen wel gespreid door de gemeente, niet vlak bij elkaar
Allemaal een steentje bijdragen
Als alle gemeenten moet ook Boxtel zich hieraan verbinden
Als er plek is moeten we helpen
Als het 'echte' asielzoekers zijn, moeten wij wel onze gedeelte er aan doen om te helpen.
Als het bij dit aantal blijft. Deze mensen ( de echte vluchtelingen) zullen ook moeten leven. Zodra
gezinnen worden geplaatst zullen de aantallen wel uitbreiden
Als t echte vluchtelingen zijn, heb ik daar geen enkel probleem mee
Asielzoekers evenredig over gemeenten verdelen is voor alle betrokkenen een betere oplossing
dan een paar hele grote centra.
Asielzoekers horen niet in Boxtel. deze hebben een heel andere cultuur en geloof, wat inhoud
dat NIET zij maar WIJ ONS MOETEN aanpassen aan de asielzoeker. Daar zijn tal van voorbeelden
van
Asielzoekers zijn ook mensen van deze aarde en verdienen ook een veilige plek.
Beter geen asielzoekers maar nederlandse mensen die het moeilijk hebben helpen.
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Boxtel heeft vaker grotere groepen mensen mogen helpen, en met succes!
Dat is naar verhouding van het aantal inwoners.
Dat is te behappen door onze gemeente qua begeleiding, huisvesting, hulp etc.
Dat moet makkelijk kunnen hier, vooral door de manier van opvang (kleinschalig met voldoende
aandacht)
Dat zijn er 120 teveel
De mensen moeten gewoon opgevangen worden. Dan kan de burgemeester wel een mooi
verhaal ophangen maar er zijn op dit moment teveel vluchtelingen en die moeten zo opgevangen
worden dat het te betalen is.
De mensen moeten worden geholpen ,en boxtel moet ook zijn verantwoording nemen.
Denk dat de tolerantie bij de bevolking op is denk dat vluchtelingen opvang in hun eigen regio
enige goede oplossing is
Deze mensen moeten niet zo gepamperd worden . Op deze wijze integreren ze nooit. Ik kom
Marokkanen tegen die na 15 jaar nog geen formuliertje kunnen invullen.
Dit aantal past bij de grootte van de gemeente Boxtel
Een kleiner aantal is niet verantwoord t.o.v. de andere gemeenten, een groter aantal zou wel
kunnen, maar zal op praktische problemen stuiten
Door deze mensen op te vangen los je de problemen in hun land niet op. Daarnaast zijn de
meeste op dit moment economische vluchtelingen....dit terwijl we niet eens geld hebben om
chronisch zieken of ouderen te ondersteunen
Draagkracht moet landelijk ingegeven en lokaal beargumenteerdp
Een gemeente met zo'n 30.000 inwoners moet dit aan kunnen. Wij moeten solidair zijn. Wel
liefst met kleinschalige opvang!
Een prima aantal voor een dorp
Eerlijk alles verdelen
Eigen bewoners moeten nu al zo lang wachten voor ze in aanmerking komen voor een woning.
Elke gemeente moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
Elke gemeente zal zijn steentje moeten bijdrage. Wel goed communiceren.
Er is al een zeer culturele samenleving in boxtel
Er staan nog zoveel mensen die een huis willen, op een lijst, die zullen dan ook wel weer langer
moeten wachten. Het lijkt dat asielzoekers overal voorrang op krijgen
Er worden toch al huizen aangepast.Hopelijk is dat genoeg voor 120 mensen.
Geen enkel probleem mee, mits niet op een kluitje. Ik vrees dat het de eerste impuls van de
gemeente is om vooral grote eenheden te scoren met leegstaande grotere gebouwen. Ik vind dat
onwijs.
Geen idee wat juiste verhouding is maar wat mij betreft prima. Sowieso veel anderlanders in
onze wijk Selissen en dat gaat meestal ook prima.
Geen mening. Op basis van gevoel lijkt mij 120 eerder weinig dan veel
Gelet op het inwoneraantal
Genoeg...en niet meer.
Gezien het inwonertal van Boxtel is 120 nog geen 0,5% van het aantal inwoners. Daar zul je
weinig van merken.
Het aantal is naar rato en als er voldoende ruimte is voor deze mensen, zou dat geen probleem
moeten zijn.
Het aantal is niet het grootste probleem wel de verspreiding. Kleinschalig opvangen is een prima
initiatief
Het aantal lijkt me wat weinig op de totale bevolking. Dit biedt mogelijkheden voor integratie
Het is goed om plukjes mensen her en der te plaatsen, echter raar om aantal asielzoekers te
refereren aan aantal inwoners. Ik zou eerder mensen plaatsen waar plek is.
Het mag van mij wel meer zijn
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Het mogen er ook meer zijn, indien maar in kleinere woon groepen. Kijk eens naar wat er in
Canada gebeurt!
Het zouden er meer mogen zijn, mits verspreid en kleinschalig
Iedere burger, gemeente etc moet zijn steentje bijdragen.
Iedereen moet zijn steentje bijdragen
Ik ben het eens met de burgemeester. Hij kiest voor kleinschalige opvang. 120 is dan misschien
wat veel, maar gezien het grote aantal vluchtelingen zal het misschien wel moeten.
Ik denk dat ons dorp dat wel aankan.
Ik denk dat we als gemeente nog wel meer aankunnen.
Ik heb te weinig inzicht in hoeveel ruimte de gemeente heeft voor opvang.
Ik vind 120 best veel, maar als Boxtel deze 120 mensen weet te verdelen door boxtel in groepjes
van 30/40 personen en ze zo individueel kunnen steunen door opleiding, inburgering enz. dan
gaat het nog wel. Als ze maar niet alle 120 bij elkaar gezet gaan worden, want dan wordt de
inburgering en integreren ze moeilijker.
Ik vind 120 niet veel, zou wel meer mogen zijn
Ik vind 120 vluchtelingen op 30.000 inwoners een prima verhouding.
Ik vind dat deze mensen geholpen moeten worden
Als dat goed samen gaat met de omgeving
Vind ik het prima
Ik vind het de maatschappelijke plicht waar iedereen aan mee moet werken. Ook als het moeilijk
is.
Ik vind het te veel
Ik vind vestigen overigens niet het juiste woord, het
Ik vind wel dat er vluchtelingen opgevangen moeten worden maar heb geen idee of dit het juiste
aantal is.
Ik weet niet wat daar allemaal voor nodig is, dat weet de gemeente beter denk ik.
Ik zie meer in opvang in eigen regio met meer overeenkomsten in levenstijl, levensstandaard en
religie
In Boxtel zijn al zoveel huizen te kort in Boxtel. Als er dan nog 120 asielzoekers bijkomen. Word
het voor iedereen slechter om aan een woning te komen.
In verhouding met het aantal inwoners kunnen wij in Boxtel best 120 asielzoekers plaatsen
In verhouding tot aantal inwoners reëel.
Is al teveel (2x)
Je moet ieder mens helpen ,
Licht eraan hoelang ze blijven
Lijkt me een redelijk aantal gezien de grootte van Boxtel. Ik zou de opvang wel in kleine groepen
regelen.
Mag van mij ook meer zijn.
Meer geeft veel onrust in gemeente
Meer of minder is geen probleem
Mensen moeten wij hulp bieden. Meer kan ook.
Moet naar nul gaan
Moet wel kunnen
Mooi aantal
Mooi aantal denk ik.
Mooi verdeeld over de gemeente .
Naar rato mbt aantal inwoners.
Nee (2x)
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Neutraal, daar ik erop vertrouw dat de gemeente/woningbouw vereniging bewoners die op een
wachtlijst eveneens kan plaatsen
Niet precies op de hoogte van de gevolgen voor de opvang
Niet zo'n goede ervaring mee.
Om de juiste zorg en aandacht te te kunnen geven en deze mensen te laten integreren in onze
Boxtelse samenleving ben ik voorstander van kleinschaligere opvang.
Op maat
Opvang in eigen regio
Opvang in kleinere aantallen is beter
Opvang is goed. Ik hoop dat ik ook opgevangen wordt als ik een goede reden heb om te moeten
vluchten.
Vluchtelingen die problemen veroorzaken moeten per direct toegang ontzegd worden
Prima percentage op 30.000 inwoners.
Prima, maar wel verspreid over meerdere locaties. Zodat de inburgering sneller verloopt en de
omgeving minder weerstand heeft.
Probleem moet in het land van herkomst worden opgelost
Puur op basis van inlevensvermogen in de politieke vluchtelingen, zou dit absoluut mogenlijk
moeten zijn. Kijkende naar de gemiddelde Boxtelnaar, denk ik dat we veel kunnen betekenen
voor de mensen die het (vaak) harder nodig hebben dan wij zelf.
Te veel (3x)
Te veel, onmogelijk om deze mensen allemaal goed te begeleiden
Terug sturen
Veel te veel!
Dit brengt alleen maar gedoe met zich mee.
Niemand wil ernaast wonen (huizenprijs daalt daar significant)
onveilig gevoel, met name voor vrouwen
kost veel geld en tijd en dit kun je beter anders besteden
Verkeerde aanpak van het probleem. Mensen hier opvangen is een leuk, tijdelijk iets, maar zal op
de lange termijn problemen opleveren betreffende werkgelegenheid, beschikbaarheid woningen,
integratie e,d,
VIND DAT ALLE GEMEENTES PROCENTS GEWIJS VLUCHTELINGEN OP MOETEN VANGEN.
HEB DUS GEEN IDEE OF DIT OVREEEN KOMT MET ANDERE GEMEENTES...
Vind ik vrij veel voor ons dorp met beperkte woningen
Vindt wel dat er plaatsen moeten komen weet alleen niet hoeveel
Voor de grootte van deze gemeente is dit een acceptabel aantal m.i.
Waarom niet. Deze mensen hebben ook recht op een plek maar wel in een daarvoor bestemd
centrum of iets dergelijks en niet in huizen van de woningbouw zodat de andere medemens die
al jaren staan ingeschreven nog langer moeten wachten. Boxtel heeft zat andere plekken
Wat is 120 vluchtelingen op meer dan 30.000 inwoners van stadje in een 'rijk' land
We hebben genoeg problemen met onszelf.
We moeten allemaal een steentje bijdragen
We moeten helpen waar we kunnen!
We moeten niet alleen vragen aan provincie maar ook doen voor de provincie
Wij rras echten neferlanders worden niet gholpen, maar hun wel
Ze moeten ergens een kans krijgen als ze zich maar aanpassen naar nederlandse standaards
Ze moeten wel opgevangen worden.
Ze moeten zich eerst maar eens om hun eigen bewoners bekommeren!
Zijn er 120 teveel
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Zijn er teveel
Zijn er teveel ik zit er niet op te wachten Boxtel telt al veel allochtonen
Zullen ook steentje moeten bijdragen

Op dit moment worden er door de gemeente Boxtel vluchtelingen opgevangen.

8. Heeft u hier iets van gemerkt?

(n=190)
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Die paar vrouwen / meisjes is prima. Meer is niet nodig
En dat is ook wat ik had verwacht de meeste van deze mensen geven geen overlast.
Waarom zouden ze? Zorg ervoor dat er integratie `opvang` is met vrijwilligers uit
relevante bevolkings groepen/vertegenwoordiging.
Ik heb ze eens zien lopen. Verder niets.
Ik zou graag willen weten hoe ik deze mensen kan helpen met bijvoorbeeld kleding en
speelgoed voor de kinderen.
Prima gedaan, geen overlast, kleinschalig, goed begeleid en gecommuniceerd.
Zowel niet in negatieve, als in positieve zin. Ja, ik heb ze gezien, maar daar houdt het wel
mee op.

8.1 Wat heeft u gemerkt van de asielzoekers? (n = 63, 9% = weet niet)








Alleen in het straatbeeld
Asielzoekers of statushouder dat weet ik niet, krijgt een compleet ingerichte woning. Na verloop
van tijd en de nodige schulden vertrekt het gezin met alle meubels, nieuwe fietsen e.d. Het huis
staat nu leeg er mag niets gebeuren. Eerst moet er de deurwaarde komen om te kijken wat er
nog te verkopen is voor de schulden die gemaakt zijn, daarna pas mag er de woningbouwver.
weer in en krijgt waarschijnlijk weer iemand anders een compleet ingericht huis. nee geen
goede ervaring dus.
Asielzoekers zelf niets, geïnformeerd via media
Bepaalde regels die bij het gebouw gelden
Dat ze rondlopen
De burgemeester mocht op tv :)
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De meisjes komen 2x per dag bij mij door de straat. Ook zie ik soms dat ze 'fietsles' krijgen bij de
Wilgenbroek, inmiddels komen sommige meisjes nu voortaan op de fiets bij mij door de straat.
De meisjes uit Eritrea op straat zien lopen.
De voorrang die ze krijgen bij de toewijzing van woningenzoekende. Terwijl inzittende van Boxtel
al jaren op de wachtlijst staan.
Gemeentes die zich hier aan schuldig maken, moet je af schieten.
Een paar (steeds dezelfde) lopen met hun mobiel luid bellend langs ons raam, of blijven voor ons
raam een kwartier bellen met waarschijnlijk het thuisland.
Er woont een gezin in onze straat
Er zijn er enkele in het jeugd huis ondergebracht terwijl die woning bedoelt is voor een
beheerder
Geen last. Ik zie de meisjes smorgens lopen richting de wilgenbroek als ik ga werken.
Geen overlast
Geen overlast. gewoon langslopend
Groep vrolijke meiden zien lopen op weg naar hun dagverblijf, school.
Heb deze mensen regelmatig gezien en gehoord
Ik bied vrijwillig hulp in elke vorm.
Ik heb de 'meiden' als zwarte piet mogen ontvangen bij Stapel op Sint
Ik heb via online kanalen vernomen dat er circa 18 jonge meiden zijn opgevangen. Een deel
hiervan zie ik in de ochtend naar school lopen wanneer ik naar mijn werk vertrek.
Ik heb ze als buren
Ik heb ze gezien in het centrum
Ik kom ze tegen in de kerk, op straat, in mijn kennissenkring.
Ik las het in de media maar verder niets van gemerkt.
Ik woon vlakbij de school waar ze naar toe gaan. Leuk om ze te zien voetballen buiten en ze te
horen lachen.
Ik woonde achter een gezin die in de wijk was komen wonen en ik werk op een basisschool waar
asielzoekers kinderen zitten. Ik zie geregeld mensen lopen waarvan ik denk of dacht dat het
asielzoekers zijn.
Ik zag de meisjes op het schoolplein. Vrolijke groep.
Ik zag de meisjes van de Kleine Aarde regelmatig met z'n wandelen.
Ik zie de opgevangen dames af-en-toe lopen. Kleine groep die ook meteen educatie .e.d. krijgt is
een betere oplossing...
Ik zie ze dagelijks naar de spelelier lopen en tegenwoordig ook fietsen. Ik vind de asielopvang één
van de weinige dingen die de gemeente wel goed aanpakt.
Ik zie ze wel eens in het centrum
Ik zie ze wel eens lopen en heb er over gelezen in de krant.
In de buurt waar ik woon wordt er een vluchtelingengezin gehuisvest.
In de media en op straat.
In Het Dorp Heb Ik ASIELZOEKERS Zien LopenEt Een Begeleider. Ze gaf uitleg over het dorp.
Je ziet ze wel eens lopen. Verder niets.
Kom ze wel eens tegen.
Kost veel geld voor de begeleiders, maar ook de gemeenschap.
Leerkracht van mijn kinderen vaker uit de klas om deze kinderen taalonderwijs te bieden en
stagiaire voor de rest van de groep
Meer vreemde mensen in de wijk
Mijn moeder werkt er als vrijwilliger
Niet direkt maar wel via de portomonee
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Niet veel
Nieuwsberichten
O.a. berichten in de media. Mochten er mensen zijn die dit niet gemerkt hebben, dan is dat in
ieder geval een teken dat dit niet als een probleem wordt ervaren.
Onveilig gevoel
Regelmatig kwamen die meisjes met begeleiding langs lopen bij ons
Schijnbaar nutteloos rondwandelen van asielzoekers.
Soms zie je deze mensen lopen in het dorp, drukte bij Ursula ( bureau Nieuwkomers)
Veel niet nederlands sprekende kinderen op de scholen, dit is niet gemakkelijk voor de toch al
grote klassen in het basisonderwijs
Via de pers
Vreemd volk op straat. Boxtel is klein genoeg om dat te zijn.
Wel gemerkt maar zeker geen overlast van gehad
Woont in een veel te groot appartement en geeft overlast
Zie de bus met eritrese vrouwen rijden van en naar de nederlandse les
Zie z regelmatig lopen in de stad
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