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Bewonersbijeenkomst vluchtelingenopvang voormalige Boerhaavekliniek 

Woensdag 2 december 2015, 20.00 – 21.50 uur 

Hotel Van der Valk, Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem 

 

Voorzitter: mevrouw Baggerman 

 

Spreker: burgemeester B. Schneiders 

 

Aanwezig in de zaal: ongeveer 350 omwonenden, raadsleden en 35 professionals en medewerkers 

van de gemeente Haarlem. 

 

 

===== 000 ===== 

 

De voorzitter opent de bijeenkomst om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom namens het COA 

en de gemeente Haarlem. De avond is bedoeld om te informeren en om de buurtbewoners de 

gelegenheid te geven hun mening te geven en vragen te stellen. De burgemeester is aanwezig om 

vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn vertegenwoordigers aanwezig van het COA, 

VluchtelingenWerk, de politie, het Rode Kruis, Hotel De Koepel en de voorzitter van de Wijkraad om 

eveneens vragen te beantwoorden. Zij benadrukt dat het iedereen vrij staat zijn of haar mening te 

geven en vragen te stellen, maar zij verzoekt iedereen wel om het beschaafd te houden. Het is de 

bedoeling dat iedereen aan het woord kan komen. Zij geeft het woord aan de burgemeester. 

 

Burgemeester Schneiders heet iedereen welkom namens de gemeente en de Wijkraad. De reden voor 

deze avond is duidelijk. Europa wordt overspoeld door vluchtelingen. Haarlem vangt al vluchtelingen 

op in De Koepel. Het COA heeft gevraagd of de gemeente op een andere locatie een noodopvang kan 

creëren voor eenzelfde aantal vluchtelingen. Er is onderzoek gedaan in de hele gemeente en daaruit 

bleek dat er maar één gebouw geschikt is voor een aantal van 300 tot 450 mensen en dat is de 

voormalige Boerhaavekliniek. De gemeente wil graag weten wat de buurtbewoners daarvan vinden. 

De gemeenteraad zal hierover op 17 december een definitief besluit nemen. Hij benadrukt dat de 

noodopvang in De Koepel prima verloopt. Er zijn daar veel vrijwilligers actief. 

 

De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om vragen te stellen of opmerkingen te maken. 

 

Een buurtbewoner wijst erop dat in deze wijk onder andere sprake is van een hoog percentage 

werklozen en van veel arbeidsongeschikten. Meer dan de helft van de wijk bestaat uit allochtonen. 

Veel mensen in de wijk ervaren overlast door jongeren. Hij vraagt waarom deze wijk het meest 

geschikt zou zijn voor deze noodopvang. 

 

Burgemeester Schneiders realiseert zich de problemen in Schalkwijk. De gemeente werkt er hard aan 

om deze problemen op te lossen. Voor de noodopvang is gezocht naar geschikte grote gebouwen in de 

hele gemeente. Het gaat om een tijdelijke voorziening. Na een jaar zal dit gebouw door de eigenaar 

worden gebruikt voor andere doeleinden. Dit gebouw was het enige in heel Haarlem dat voldoet aan 

de criteria van het COA. Het moet onder andere ruimte bieden aan 300 tot 450 mensen, omdat de 

exploitatie anders te duur zou worden. 

 

Een buurtbewoner heeft zelf geen onderzoek gedaan naar alle gebouwen. Hij constateert dat dit 

gebouw nu als enige locatie wordt voorgesteld. De bewoners hebben op die manier geen keuze. 

 

Burgemeester Schneiders merkt op dat de gemeente zelf ook liever een keuze had gehad. Hij verzoekt 

iedereen na te denken over eventuele alternatieve locaties en deze door te geven. 

 

Iemand wijst op een groot gebouw aan de Helmlaan, dat binnenkort vrijkomt. Op die manier zou er 

meer spreiding over de hele stad ontstaan. 
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Een buurtbewoner merkt op dat er niet alleen 450 vluchtelingen in de noodopvang zullen komen. Er 

komen ook ongeveer 350 mensen met een A-status in deze wijk. Hij vraagt of de inzet op preventie en 

handhaving met eenzelfde percentage zal worden uitgebreid. Ook vraagt hij of er extra sociale 

voorzieningen zullen komen. 

 

Burgemeester Schneiders merkt op dat bij De Koepel ook werd gevraagd om extra politie. Na korte 

tijd bleek dat dat helemaal niet nodig is. Hij beaamt dat er extra sociale voorzieningen nodig zijn, maar 

daar kan de gemeente zelf niet over beslissen. Dat wordt bepaald in Den Haag. Hij wijst erop dat de 

statushouders al veel langer in Nederland zijn dan de vluchtelingen die in de noodopvang 

terechtkomen. Het is juist dat de zusterflat nabij de Boerhaavekliniek op termijn wordt ingericht voor 

statushouders (N.B. het gaat hierbij om 45 wooneenheden voor statushouders, er komen geen 350
1
). 

Voordat dit mogelijk is, moet er nog veel aan dat gebouw gebeuren. Hij gaat ervan uit dat tegen die 

tijd de Boerhaavekliniek niet meer als noodopvang in gebruik zal zijn. 

 

Een buurtbewoonster die vlak naast het gebouw woont, vraagt naar de samenstelling van de 

vluchtelingen in de noodopvang. 

 

De heer Schot van het COA wijst erop dat er eerst nog een besluit door de raad moet worden 

genomen. De Boerhaavekliniek is geschikt voor 600 mensen, maar er is al besloten dat het maximaal 

450 vluchtelingen zullen worden. De samenstelling is moeilijk te voorspellen. Nederland heeft de 

plicht om iedereen op te vangen. In De Koepel worden bij voorkeur geen kinderen opgevangen. Dat is 

tot op heden gelukt. De Boerhaavekliniek is veel meer geschikt voor gezinnen. De samenstelling hangt 

echter af van de instroom. 

 

Een buurtbewoonster vraagt of er een meldpunt komt voor klachten. 

 

De heer Schot bevestigt dat. Bovendien is het gebruikelijk dat er rond een noodopvang regelmatig een 

bewonersoverleg wordt georganiseerd. Het telefoonnummer waarop medewerkers van het COA 

kunnen worden bereikt, zal bekend worden gemaakt. 

 

Burgemeester Schneiders merkt op dat rondom De Koepel de meeste overlast werd veroorzaakt door 

het verkeer en dat werd veroorzaakt door mensen die spullen kwamen brengen. Dat is vervolgens snel 

opgelost. 

 

De voorzitter wijst op de flyer die vanavond is uitgedeeld. Daarop staat het e-mailadres waar iedereen 

zich kan opgeven voor de klankbordgroep. Het bewonersoverleg is bedoeld voor de direct 

omwonenden. 

 

Een buurtbewoner merkt op dat het COA nogal wat eisen stelt. Hij wijst erop dat de vluchtelingen ook 

eisen stellen. Hij denkt niet dat ze genoegen nemen met kamers die zij met acht mensen moeten delen. 

 

Een buurtbewoonster ondervindt op dit moment al veel overlast van hangjongeren en drugsdealers. 

Zij heeft hierover de politie gebeld, maar er wordt niets aan gedaan. Zij vraagt zich af hoe dat straks 

gaat als er 450 mensen gaan rondhangen in deze wijk. 

 

De wijkagent is elke dag in de wijk aanwezig en hij is altijd bereikbaar via zijn mobiele telefoon. Hij 

heeft geen klachten over drugsdealers of hangjongeren ontvangen. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat er bij De Koepel veel politie aanwezig is. Hij verwacht dat de inzet 

van de politie ook bij de Boerhaavekliniek zal toenemen. 

 

Een buurtbewoonster wijst op zijn hoogbejaarde buren. Vorig jaar kwam de politie pas na anderhalf 

uur opdagen na een melding van een gewelddadige overval op een van haar buren. Zij vreest voor 

                                                           
1 Niet tijdens de informatiebijeenkomst verteld. 
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criminaliteit en inbraak. Zij verwacht dat de politie daar veel te traag op zal reageren. Zeker nu er 

450 vluchtelingen in deze wijk zullen komen, voelt zij zich niet veilig. Zij merkt op dat er met deze 

vluchtelingen niet kan worden gecommuniceerd. 

 

Een bewoner merkt op dat de burgemeester alleen heeft gezegd dat de Boerhaavekliniek het enige 

geschikte gebouw is. Hij heeft nog geen antwoord gegeven op de vraag of deze wijk wel geschikt is. 

 

Burgemeester Schneiders wijst erop dat de gemeenteraad pas op 17 december een besluit zal nemen. 

Daar zal dit aspect zeker bij worden meegenomen. Hij benadrukt dat het gaat om een tijdelijke locatie 

voor maximaal een jaar. Hij wijst erop dat er bij De Koepel veel vrijwilligers actief zijn. Een deel van 

deze mensen komt uit Schalkwijk. 

 

Een bewoner vraagt tijdens welke vergadering de argumenten tegen deze locatie zijn besproken. Hij 

wil weten of deze argumenten wel voldoende zijn afgewogen. Hij wil weten of dit in notulen is terug te 

vinden. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat er ongeveer twee weken geleden al over dit voorstel is gesproken in 

een raadscommissie. Daar zijn toen diverse bedenkingen aan de orde gekomen. Het verslag van deze 

raadscommissie is openbaar. 

 

Een buurtbewoner vraagt of de vluchtelingen die nu in De Koepel verblijven naar de Boerhaavekliniek 

zullen gaan. 

 

De heer Schot ontkent dat. Hij zegt dat het hier gaat om een extra noodopvanglocatie naast De Koepel. 

Mensen blijven gemiddeld drie maanden in de noodopvang en gaan dan de verdere procedure in. Er 

zullen dus steeds nieuwe mensen worden opgevangen. Hij wijst erop dat de ervaring leert dat de komst 

van een AZC geen negatief effect heeft op de sociale cohesie in een wijk. Er zal 24 uur per dag een 

beveiligingsbedrijf aanwezig zijn bij de Boerhaavekliniek. Deze mensen kunnen zaken signaleren en 

doorgeven aan de politie. 

 

Een buurtbewoner is benieuwd naar concrete problemen die zich rond de opvanglocatie kunnen 

voordoen. Hij vraagt wat de ervaring is bij De Koepel wat betreft overlast, incidenten en 

misdragingen. Ook merkt hij op dat alle vrijwilligers vanuit Schalkwijk die nu actief zijn in De Koepel, 

volgend jaar actief kunnen worden in de Boerhaavekliniek. 

 

De wijkagent van De Koepel zegt dat er geen incidenten of misdragingen zijn rondom De Koepel die 

gelieerd zijn aan de vluchtelingen. 

 

De heer Van Leeuwen is vrijwilliger bij De Koepel. Hij merkt op dat op Facebook allerlei verhalen de 

ronde doen, maar die kloppen niet. Er is geen sprake van opstootjes. Er wordt daar wel af en toe 

gediscussieerd over hoe de opvang is geregeld, maar dat is wat anders. De overlast die aan het begin is 

opgetreden, werd vooral veroorzaakt door bewoners die met de auto spullen kwamen brengen. Hij 

kent geen incidenten bij De Koepel. 

 

Een buurtbewoner merkt op dat het gaat om mensen met een trauma. Deze wijk is gewoon niet 

geschikt voor de opvang van dit soort mensen. Hij vraagt of de veiligheid van de omwonenden kan 

worden gegarandeerd. Hij vreest vooral voor de komst van mannen. 

 

De heer Van Leeuwen was zelf ook heel benieuwd naar de mensen die zouden komen. Hij ziet zelf dat 

de meeste vluchtelingen erg hun best doen zich te voegen in de stad. Er zal af en toe wel een 

uitzondering zijn, maar zijn ervaring is dat deze mensen moeite doen om zich verstaanbaar te maken. 

Hij wijst erop dat de mensen met een trauma daar hulp voor krijgen. 

 

De voorzitter zegt dat er helaas geen garanties kunnen worden gegeven. 
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Een buurtbewoner (tevens raadslid) is zelf niet zo bang. De wijk staat al in de top drie van de 

inbraakwijken. Dat kan hooguit nummer 2 of 1 worden. Dat maakt dus niet zo veel uit. Hij is zelf heel 

tevreden over de wijk en woont er met plezier. Wel is een feit dat Schalkwijk bekend staat als de 

slechtste wijk van Haarlem. Hij vraagt zich af wat iedereen zal denken van deze wijk als er ook nog 

eens een grote groep vluchtelingen wordt opgevangen. Dat levert alleen maar negativiteit op. Dat is 

jammer, want het is een mooie wijk. Hij vraagt zich af waarom deze noodopvang per se hier moet 

komen. Het COA zou eisen dat er 300 tot 450 mensen moeten kunnen worden opgevangen, omdat het 

anders niet rendabel zou zijn. Hij vraagt zich af of dit waar is. Elders blijkt een kleinere noodopvang 

voor 200 vluchtelingen ook te kunnen draaien. Hij verzoekt om garanties dat de wijk niet 

achteruitgaat en hij verzoekt om vast te leggen dat de noodopvang ook echt niet langer dan een jaar in 

werking zal zijn. 

 

Een buurtbewoner wijst erop dat als mensen zich vervelen, ze rotzooi gaan trappen. Hij adviseert om 

de vluchtelingen een doel te geven. Hij verzoekt om Nederlandse les te geven en gebruik te maken van 

het sportcomplex in de buurt. Daarnaast vraagt hij of er een avondklok kan worden ingevoerd. 

 

De heer Moesker van VluchtelingenWerk zegt dat deze mensen weliswaar traumatische ervaringen 

hebben opgedaan, maar dat verreweg de meesten van hen geen trauma hebben opgelopen. In De 

Koepel is er de hele dag een ruim aanbod van allerlei activiteiten om deze mensen bezig te houden. Ze 

kunnen onder andere sporten en taallessen volgen. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat een avondklok wel een heel vergaande maatregel is. Het zijn geen 

inbrekers en geen criminelen. Het gaat om vluchtelingen. Bovendien weten ze dat als ze zich 

misdragen, dit een negatieve invloed heeft op hun asielaanvraag. 

 

Een bewoonster woont vlak bij de Boerhaavekliniek. In de buurt wonen mensen met elf verschillende 

nationaliteiten. Zij vindt dat heel gezellig. Zij heet de vluchtelingen van harte welkom en meldt zich bij 

dezen aan als vrijwilliger. 

 

Een bewoonster vraagt of de locatie inderdaad voor maximaal een jaar als noodopvang dienst zal 

doen. Zij vraagt of de locatie mogelijk langer openblijft als de eigenaar van het pand daar geld voor 

krijgt. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat dat zeker niet de bedoeling is. Juist vanwege de samenstelling van 

de wijk wil de gemeente de opvang in ieder geval beperken tot een jaar. 

 

Een bewoonster vraagt of de vluchtelingen zelf ook worden geïnformeerd over de wijk en de regels die 

gelden bijvoorbeeld in het verkeer en de samenleving. Dat is heel belangrijk. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat dit inderdaad in De Koepel gebeurt. 

De heer Schot vult aan dat medewerkers van het COA voorlichting geven over zowel de huisregels als 

de gebruiken in de omgeving en het verkeer. Daar is veel aandacht voor. 

 

Een buurtbewoonster werkt samen met een vluchteling uit Syrië. Haar ervaringen met deze mensen is 

heel positief en zij heet de vluchtelingen dan ook van harte welkom. 

 

Een bewoonster vraagt wie de taallessen en het verdere aanbod aan bezigheden betaalt. 

 

De heer Moesker zegt dat dit allemaal gratis wordt aangeboden. Het gaat om burgerinitiatieven. Hij 

wijst erop dat het aanbod zo hoog is dat dit ook voldoende is voor de extra vluchtelingen in deze wijk. 

 

De bewoonster is daar heel blij om. Wat haar betreft, mogen de vluchtelingen tijdelijk komen. Wel 

wijst zij erop dat haar woning minder waard wordt door deze opvanglocatie. Zij vraagt om een 

halvering van de WOZ gedurende de periode dat de locatie als noodopvang wordt gebruikt. Het draait 

allemaal om geld. Zij wil graag dat haar verzoek omtrent verlaging van de WOZ serieus wordt 
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overwogen. Zij denkt dat het besluit over de noodopvang in feite al is genomen, aangezien er rondom 

het gebouw allerlei activiteiten plaatsvinden die daarop wijzen. Zij heeft het gevoel dat de buurt wordt 

overruled door de regering. Schalkwijk is een prachtige wijk. Zij woont er met plezier en zij wil dat 

graag zo houden. 

 

Een bewoonster woont vlak naast de Boerhaavekliniek. Zij vindt het vreselijk wat deze mensen is 

overkomen, maar vraagt waarom deze mensen niet in hun eigen land zijn geholpen. Zij vraagt 

waarom er geen oplossing voor de oorlog is gezocht. Zij vraagt of het juist is dat deze vluchtelingen 

22,50 euro per dag ontvangen. 

 

De heer Schot zegt dat de vluchtelingen in de noodopvang geen geld krijgen. Zij krijgen alleen 

onderdak en voedsel. 

 

Een bewoner woont al vijftig jaar vlak naast de Boerhaavekliniek. Hij vraagt of het juist is dat zijn 

huis wordt gesloopt. Als dat waar is, vraagt hij zich af waar hij moet gaan wonen. 

 

Burgemeester Schneiders merkt op dat de flat waar hij het over heeft, eigendom is van een 

woningcorporatie. Als er wordt gesloopt, wordt er altijd vervangende woonruimte geregeld met een 

periode van huurgewenning. Hij weet niet hoe het staat met eventuele sloopplannen. Hij verwijst de 

bewoner naar de woningcorporatie zelf. 

 

Een bewoner vraagt of er ervaring is met vluchtelingen die geen uitkering krijgen. 

 

De heer Schot zegt dat er twintig noodopvanglocaties in Nederland zijn. De ervaring met de 

vluchtelingen daar is overal hetzelfde. Ze klagen wel over het eten, maar ze leiden verder een gewoon 

leven en veroorzaken geen overlast. 

 

Een bewoonster meldt dat zij vorige week enkele vluchtelingen uit Syrië in huis heeft gehad. Deze 

mensen waren heel dankbaar. Zij geeft zelf Nederlandse les aan buitenlanders. Dat heeft haar heel 

positieve ervaringen opgeleverd. Op deze manier heeft zij veel geleerd over andere culturen. Zij 

benadrukt dat zij met veel plezier in deze wijk woont. 

 

Een bewoonster merkt op dat 20% van de vluchtelingen hierheen komt om er economisch beter van te 

worden. Zij vraagt hoe wordt voorkomen dat deze mensen met de criminele jongeren in deze wijk gaan 

samenwerken. Zij verzoekt de politie om hier alert op te zijn. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat er tussen de vluchtelingen vast wel enkele mensen zitten met 

economische redenen. Hij verwacht echter niet dat deze mensen zich zullen inlaten met criminele 

jongeren. Zij gooien dan hun eigen glazen in, omdat ze hun kans op asiel daarmee verspelen. 

 

Een bewoonster merkt door de discussie vanavond dat er veel onduidelijkheid is over de procedure. 

Zij denkt dat het goed zou zijn als hierover meer informatie wordt gegeven. Het beeld dat nu bestaat, 

is heel negatief, maar mogelijk gaat het om een verkeerd beeld. 

 

De voorzitter zegt dat het COA de hele keten van opvang op een rij heeft gezet. Deze informatie is te 

vinden op www.haarlem.nl/vluchtelingenopvang. 

 

Een bewoner merkt op dat de mening van de bewoners medebepalend is, maar niet doorslaggevend. 

Hij vraagt hoe en wanneer is besloten dat de mening van bewoners niet doorslaggevend is. Ook 

vraagt hij welke andere factoren de beslissing mede bepalen en wat het gewicht van deze factoren is. 

 

Burgemeester Schneiders wijst op de Gemeentewet, waarin is vastgelegd dat de gemeenteraad beslist. 

De raad vond het nuttig om eerst de bewoners te vragen naar hun mening en uiteraard zal de uitslag 

daarvan bij het besluit worden meegewogen. 

http://www.haarlem.nl/vluchtelingenopvang
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De voorzitter vult aan dat het verder aan de raad is om te besluiten en daarbij te bepalen in hoeverre de 

mening van de bewoners wordt meegewogen. Tijdens de vergadering van 17 december kan iedereen 

horen welke overwegingen tot de uiteindelijke beslissing zullen leiden. 

 

Een bewoonster woont tussen de zusterflat en de Boerhaavekliniek in. Zij is voorstander van een 

veilige opvang voor vluchtelingen. Zij wil echter wel graag de garantie dat er niet tegelijkertijd 

vluchtelingen in zowel de zusterflat als de Boerhaavekliniek worden opgevangen. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat er voor de zusterflat nog veel tijd nodig is om deze geschikt te 

maken voor bewoning. Hij verwacht niet dat er sprake zal zijn van overlap, maar hier kunnen uiteraard 

goede afspraken over worden gemaakt. 

 

Een bewoonster woont vlak bij de Boerhaavekliniek. Zij wijst erop dat zij haar woning niet meer kan 

verkopen als er een noodopvang naast komt. Dat moet doorwerken in de WOZ-waarde. Het COA heeft 

twintig noodopvanglocaties in Nederland geopend. Zij vraagt waarom er dan zelfs twee in Haarlem 

moeten komen. Dat staat niet in verhouding. In Amsterdam worden veel minder vluchtelingen 

opgevangen. 

 

De heer Schot zegt dat er twintig noodopvanglocaties zijn en zestig AZC-locaties. Het gaat landelijk 

dus in totaal om tachtig locaties. 

 

De bewoonster vindt het nog steeds niet in verhouding staan. Er zijn veel meer gemeenten in 

Nederland. 

 

De heer Schot merkt op dat de vluchtelingen hun eigen weg zoeken in de stad. Ze verspreiden zich, 

waardoor het in de wijk helemaal niet opvalt dat er een extra groep mensen is bij gekomen. 

 

Een bewoonster vraagt of het COA een eigen rechtssysteem hanteert. Zij las vandaag dat er een vrouw 

is aangerand door vluchtelingen en dat het COA deze mannen vervolgens heeft overgeplaatst naar een 

andere locatie. 

 

De heer Schot zegt dat de Nederlandse wet voor iedereen geldt. Hij kent het geval niet. Als er een 

strafbaar feit is gepleegd, zal de politie optreden. 

 

Een bewoner vraagt waarom dit soort locaties altijd in arme wijken worden gepland. Er zijn genoeg 

rijke wijken en rijke gemeenten. Blaricum blijkt wel bereid te zijn vluchtelingen op te vangen, maar 

dan alleen voor crisisopvang van 72 uur. Dat is niet erg gastvrij. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat gemeenten zelf bepalen wat zij in dezen een redelijk aanbod vinden. 

De gemeente Haarlem vindt crisisopvang onmenselijk. Daarom is er noodopvang nodig waar mensen 

ten minste enkele maanden kunnen verblijven. Als de opvang in de Boerhaavekliniek er komt, gaat het 

in totaal om 900 vluchtelingen in Haarlem op een bevolking van 155.000 mensen. Dat lijkt redelijk. 

Hij wijst erop dat de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmermeer ook opvang bieden. 

 

Een bewoner vraagt of gemeenten financieel worden gestraft als ze geen opvang bieden. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat hier in Den Haag over wordt gesproken. 

 

Een buurtbewoner begrijpt de kreet ‘landgenoten eerst’ wel. Maar het gaat om een probleem dat moet 

worden opgelost. De vluchtelingen mogen niet over de grens worden gezet. Er worden allerlei 

verhalen verteld en verdachtmakingen geuit om angst aan te jagen. Die verhalen zijn niet gebaseerd 

op feiten. Mensen laten niet zomaar alles achter en ondernemen niet een gevaarlijke reis voor niets. 

Zij doen dat om veiligheid te zoeken. Er moet wel onderscheid worden gemaakt tussen 

oorlogsvluchtelingen en economische vluchtelingen. De spreker voelt zich medeverantwoordelijk voor 

het lief en leed van alle mensen overal ter wereld. Als in de Boerhaavekliniek vluchtelingen worden 
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opgevangen, dan adviseert hij om te zorgen voor Nederlandse les, recreatie en onderwijs voor de 

kinderen. Hij verzoekt de bewoners hulp en opvang te bieden. 

 

Een bewoner vraagt of deze vluchtelingen inzetbaar zijn voor de arbeidsmarkt. 

 

De heer Schot zegt dat de bewoners van De Koepel in de noodopvang zitten. Het is nog niet bekend of 

zij een verblijfsstatus krijgen en daarom mogen zij geen betaald werk doen. Zij mogen wel 

vrijwilligerswerk doen. Dat gebeurt ook. 

De heer Moesker vult aan dat er een aanbod van maatschappelijke stages wordt georganiseerd. 

 

Een bewoonster vraagt of de burgemeester ooit in Syrië is geweest en weet hoe groot dat land is. Zij 

wijst erop dat er maar in een kwart van Syrië wordt gevochten. Een deel van de vluchtelingen is 

gelukszoeker. Bovendien kunnen deze vluchtelingen ook in Turkije worden opgevangen. Zij maakt er 

bezwaar tegen dat Nederland iedereen maar binnenhaalt. Zij kan zelf geen iPhone aan haar kinderen 

geven. De vluchtelingen beschikken over veel geld. 

 

Een bewoonster vraagt of de vluchtelingen worden gescreend voordat ze in de noodopvang komen. 

 

De heer Schot zegt dat de identiteit van deze mensen al door de vreemdelingenpolitie is gecontroleerd 

en ze zijn tevens gecontroleerd op besmettelijke ziekten. Zodra ze in de noodopvang zitten, worden ze 

zo snel mogelijk gehoord door de IND. 

 

Een bewoonster merkt op dat ze bang is voor haar veiligheid. Zij hoopt dat er geen terroristen tussen 

zitten. Zij vraagt of de kinderen naar de scholen in de buurt zullen gaan of dat er een aparte school 

komt. 

 

Een vertegenwoordiger van de gemeente zegt dat de kinderen naar een aparte school zullen gaan waar 

zij Nederlands krijgen. 

 

Een bewoonster heeft een koopwoning. Zij zegt dat haar woning in waarde zal dalen en zij vraagt of 

dit wordt gecompenseerd. 

 

De heer Schot zegt dat er veel onderzoek is gedaan naar het effect van een AZC op de woningwaarde 

in de omgeving. Daaruit blijkt dat er geen aantoonbaar effect is. Dat geldt ook voor de criminaliteit. 

 

Een bewoonster vraagt of er extra verlichting komt in het park. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat er bewonersoverleg zal komen. Daar kunnen dit soort punten aan de 

orde worden gesteld. 

 

Een bewoonster vraagt of het aantal vluchtelingen niet kan worden heroverwogen. Een aantal van 150 

zou mogelijk op minder weerstand stuiten. 

 

Burgemeester Schneiders wijst erop dat er eerst sprake was van 600 vluchtelingen. Het COA heeft dat 

bijgesteld naar 450. Dat betekent voor heel Haarlem 900 vluchtelingen. 

De heer Schot vult aan dat 450 mensen als veel klinkt, maar het effect op de buurt minimaal is. Hij 

wijst erop dat er in de praktijk geen verschil merkbaar is tussen een opvang met 150 mensen of 

400 mensen of 600 mensen. Hij spreekt veel met mensen die in de buurt van een AZC wonen en dat is 

hun ervaring. 

 

Een bewoonster vraagt wat voor overlast rondom opvanglocaties wordt ervaren. 

 

De heer Schot zegt dat 99% van de vluchtelingen zich normaal gedraagt. Dat geldt voor elke 

woonwijk. De overlast rondom een opvang is dus niet groter dan in een normale wijk. Het gaat dan 
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bijvoorbeeld om geluidsoverlast. Bovendien ondervinden de andere bewoners van de opvang daar de 

meeste hinder van. 

 

Een vrijwilliger van De Koepel komt daar elke week. Hij merkt op dat daar tot nu toe geen meldingen 

zijn geweest van overlast. 

 

Een bewoner (tevens raadslid) wijst erop dat de gemeente van het Rijk 40 euro krijgt voor elke 

vluchteling, maar dat het 100 euro kost. Haarlem heeft al schulden. Hij vraagt zich af hoe dat wordt 

opgelost. Hij vindt het idee van het verlagen van de WOZ heel goed. Hij hoopt dat dit idee en alle 

andere opmerkingen die vanavond zijn gemaakt, worden meegenomen bij de bespreking in de 

raadscommissie. Hij vraagt de burgemeester ook een keer naar deze wijk te komen als er niets te 

halen valt, maar iets te brengen. 

 

Een bewoner heeft vooral bezwaar tegen de onrechtvaardigheid. Dit soort zaken komt altijd op het 

bord van de zwakste wijken terecht. 

 

Een bewoner merkt op dat er op deze manier veel nieuwe mensen in de stad komen, die allemaal een 

woning nodig hebben. 

 

Burgemeester Schneiders wijst erop dat het hier gaat om een tijdelijke noodopvang. Deze mensen 

blijven dus niet in de stad. Er worden in Haarlem overigens wel extra huizen gebouwd voor extra 

groei. Dat geldt ook voor deze wijk. Deze huizen zijn beschikbaar voor iedereen. 

 

Een bewoonster vraagt zich af of de stemming die straks plaatsvindt, wel door de raad wordt 

meegenomen bij het nemen van het besluit. Zij vraagt of de besluitvorming in de raad door iedereen 

kan worden gevolgd. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat de raadsvergadering wordt opgenomen en dus door iedereen kan 

worden gevolgd via de website van de gemeente. 

 

De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk voor de manier waarop de discussie deze avond is 

verlopen. Zij vraagt de aanwezigen voor het voorstel te stemmen door middel van de rode en groene 

briefjes. Zij constateert dat in de zaal op het oog de helft voor de noodopvang lijkt te stemmen en de 

helft tegen. Zij verzoekt iedereen de stembriefjes in te leveren, zodat ze kunnen worden geteld. 

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.50 uur. 

 

 

===== 000 ===== 

 

 

N.B. Uit de telling na afloop blijkt dat er 244 stemmen zijn uitgebracht; 128 stemmen tegen de 

vluchtelingenopvang in de Boerhaavewijk en 116 stemmen voor. 


