
Haarlem, 02-12-15 

 

 

Geachte leden van de commissie,  

De burgers van Haarlem hebben laten zien dat ze verschil kunnen maken. De 

Koepelbewoners hebben laten zien dat ze vanaf dag 1 willen meedraaien in de 

Haarlemse (de Nederlandse) maatschappij. Tijdens het onlangs gehouden 

vluchtelingendebat in de Pletterij verzuchtte mevrouw Anne Floor Dekker een paar 

maal dat de vluchtelingenproblematiek “een omslag in het denken” vergt. Laten we er 

dan nu mee beginnen!  

Redenen genoeg om met zijn allen de politici in Den Haag te bewerken om de regels 

rond het asielbeleid te veranderen: 

1) In Amsterdam kunnen vluchtelingen de Pol procedure (de start van de 

asielaanvraag) ingaan, dat moet toch ook mogelijk zijn voor de Koepelbewoners. 

Geen gesleep met mensen, die anders weer opnieuw moeten beginnen met hun 

leven, weer in een isolement terecht komen. Bovendien is dit kostenbesparend. 

2) Haarlem heeft een hoog percentage ouderen. De meeste vluchtelingen zijn jong. 

Zij zijn een prima middel om de vergrijzing tegen te gaan.  

3) De meeste Koepelbewoners krijgen sinds 19 september Nederlandse les. Een 

behoorlijk aantal van hen is er al aan toe om examen Nederlands A1 te doen, de 

eerste stap op weg naar de inburgering. Dit alles is georganiseerd op vrijwillige basis 

dus kostenbesparend. Teruggaan naar Ter Apel en van daaruit plaatsing elders in 

het land in afwachting van de procedure zorgt voor een achteruitgang van de 

Nederlandse taal. Iedereen zal weer opnieuw moeten beginnen wat juist weer meer 

kosten met zich mee zal brengen. 

4) De organisatie Matching Haarlem is bezig de beroepen van de vluchtelingen die in 

de Koepel verblijven te inventariseren om ze daarna te koppelen aan professionals 

uit Haarlem en omgeving. Op deze manier kunnen vluchtelingen alvast kennis maken 

met – en meedraaien in het Nederlandse beroepsleven. Wederom op vrijwillige basis 

dus kostenbesparend.  

5) Een groot aantal vluchtelingen maakt zich al nuttig voor de maatschappij. Zij 

zamelen bijvoorbeeld het eten dat ze niet opmaken in voor de voedselbank. Ze 

bezoeken scholen om over hun situatie en de gebeurtenissen in de wereld te praten, 

dit heeft een grote educatieve waarde. Veel vluchtelingen hebben te kennen 

gegeven zich graag in te zetten voor de minder bedeelden in onze stad, bijvoorbeeld 

voor de eenzame bejaarden. 

6) Er wordt aangegeven dat De Koepel niet geschikt is voor bewoning voor langere 

tijd. Het is wellicht niet een ideale plek om te wonen maar veruit de meeste 

vluchtelingen zijn blij met deze huisvesting. Juist omdat het midden in de stad ligt en 

ze daardoor kunnen deelnemen aan het sociale leven.  



7) Ondertussen kunnen we er met zijn allen aan werken om in Haarlem andere 

woonruimtes te creëren voor alle mensen die dat nodig hebben. Te denken valt aan 

zeecontainers, het stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen en het 

ombouwen van leegstaande (kantoor)panden. Van dat laatste is Urban Village een 

prachtig voorbeeld. Om de kosten hiervoor zo laag mogelijk te houden zouden er 

vrijwilligers ingezet kunnen worden. Er zijn genoeg werkelozen die graag een handje 

helpen. Ook de vluchtelingen zelf kunnen ingezet worden. Onder hen zijn ingenieurs, 

architecten en techneuten. Nogmaals kostenbesparend en het zal voor al deze 

mensen fijn zijn weer wat te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Om een en 

ander te financieren kan ook gedacht worden aan crowdfunding. 

8) In afwachting van meer (semi)permanente woonruimte kunnen vluchtelingen ook 

bij particulieren en gastgezinnen worden ondergebracht. Hier is veel animo voor. 

9) De komst van deze groep vluchtelingen heeft de verbondenheid tussen 

Haarlemmers onderling versterkt, een mooi gegeven in deze tijd van individualisatie. 

Het heeft een groter bewustzijn gebracht dat wij als burgers samen veel kunnen 

doen voor anderen, dus ook voor de behoeftige Haarlemmers.  

10) Ze tellen niet mee vinden het COA en de IND maar er zijn nog genoeg redenen 

van humanitaire aard om de huidige groep vluchtelingen in Haarlem te houden of ze 

in ieder geval zo snel mogelijk te laten terugkeren. Een van hen verwoordde het zo: 

“Weggaan uit Haarlem voelt voor ons alsof we opnieuw weggaan uit Syrië, jullie zijn 

nu onze familie, Haarlem is nu ons thuis.” Deze mensen verkeren nog steeds in grote 

onzekerheid. Dat hoort helaas bij het vluchteling zijn, maar deze mensen hebben 

ondertussen wel de kans gekregen om, met hulp van de Haarlemse burgers, hun 

menselijkheid terug te krijgen, om een bestaan op te bouwen. Dit wordt allemaal 

teniet gedaan als ze straks moeten vertrekken, terug het isolement in. Het lijkt me 

een voedingsbodem voor problemen. Daarnaast is het voor ons vrijwilligers heel 

zwaar omdat we inmiddels hechte vriendschappen hebben opgebouwd. Als er een 

volgende lichting vluchtelingen komt is de kans heel groot dat veel vrijwilligers 

afstand nemen, minder energie hebben om opnieuw te beginnen met hulp bieden. 

Veel vrijwilligers zullen zich emotioneel beschermen en afstand houden. Geen goede 

ontwikkeling. 

De gemeente Haarlem kan niet anders dan trots op zijn burgers zijn! Help ons 

daarom deze groep vluchtelingen in Haarlem en de omgeving te houden tijdens hun 

asielzoekersprocedure. Of laat hen in ieder geval, als ze door de procedure heen zijn 

gegaan, zoveel mogelijk terugkeren naar hun nieuwe familie hier in Haarlem. Het 

vergt inderdaad een grote omslag in het denken, maar dat wordt ook hoog tijd. Ik 

weet zeker dat het Haarlem op de kaart zal zetten als stad waar de inburgering van 

een (grote) groep mensen succesvol is. Een mooier voorbeeld van de 

participatiesamenleving is er niet. 

 

Hoogachtend, 

Maaike Verhoeven 


