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Geachte	  Raad,	  
	  
Enkele	  weken	  geleden	  hebben	  Renée	  van	  Baal	  en	  ik	  een	  brief	  verstuurd	  aan	  de	  
burgemeester	  met	  een	  bijzonder	  verzoek,	  namelijk	  of	  de	  burgemeester	  het	  COA	  wil	  
verzoeken	  een	  aantal	  vluchtelingen	  die	  destijds	  in	  de	  Snellerpoort	  verbleven	  na	  hun	  
eventuele	  statusverlening	  te	  plaatsen	  in	  Woerden.	  Ook	  op	  deze	  plek	  zou	  ik	  dat	  verzoek	  
graag	  toelichten.	  	  
	  
Als	  vrijwilliger	  in	  de	  Snellerpoort	  zag	  ik	  dat	  er	  in	  die	  korte	  tijd	  van	  opvang	  	  bijzondere	  
banden	  ontstonden	  tussen	  een	  aantal	  vrijwilligers	  en	  vluchtelingen.	  Ook	  ikzelf	  heb	  met	  
een	  aantal	  vluchtelingen	  nog	  steeds	  contact,	  en	  ik	  ben	  niet	  de	  enige.	  	  
Aangezien	  Renée	  	  van	  Baal	  en	  ik	  betrokken	  zijn	  bij	  steunpunt	  vluchtelingen	  groene	  hart	  
krijgen	  wij	  regelmatig	  de	  vraag	  te	  horen	  van	  Woerdenaren	  die	  vrijwilliger	  waren	  in	  de	  
opvang	  of	  er	  niet	  een	  manier	  is	  dat	  de	  gemeente	  bepaalde	  vluchtelingen	  die	  in	  de	  
Snellerpoort	  verbleven	  kan	  uitnodigen	  zodat	  de	  onderlinge	  relaties	  die	  aan	  het	  ontstaan	  
zijn	  zich	  verder	  kunnen	  ontwikkelen.	  Persoonlijk	  vinden	  wij	  dat	  om	  verschillende	  
redenen	  een	  heel	  goed	  idee.	  
	  
Ten	  eerste	  vanwege	  die	  bestaande	  relaties	  tussen	  een	  aantal	  Woerdenaren	  en	  
vluchtelingen	  wat	  ik	  al	  noemde.	  Integreren	  is	  vaak	  een	  groot	  probleem	  voor	  
vluchtelingen,	  dus	  wanneer	  je	  Nederlandse	  mensen	  kent	  die	  bereid	  zijn	  zich	  aan	  jou	  te	  
verbinden	  en	  zich	  over	  jou	  ontfermen,	  lijkt	  ons	  dat	  een	  groot	  pluspunt	  voor	  je	  
mogelijkheden	  tot	  integratie.	  	  	  
	  
Ten	  tweede	  lijkt	  het	  ons	  wenselijk	  wanneer	  een	  gemeente	  bepaalde	  vluchtelingen	  kan	  
uitnodigen	  omdat	  er	  dan	  rekening	  gehouden	  kan	  worden	  met	  familiebanden	  en	  
vriendschappen	  onderling.	  Alleen	  wanneer	  je	  in	  de	  eerste	  lijn	  familie	  bent	  mag	  je	  
plaatsingsverzoeken	  doen	  bij	  het	  COA.	  Dat	  betekent	  in	  de	  praktijk	  dat	  vluchtelingen	  die	  
nu	  al	  maanden	  met	  elkaar	  optrekken	  omdat	  ze	  met	  elkaar	  in	  de	  opvangen	  verblijven	  of	  
zelfs	  met	  elkaar	  dwars	  door	  Europa	  zijn	  gereisd,	  na	  statusverlening	  willekeurig	  in	  
Nederland	  geplaatst	  worden	  en	  daarmee	  wederom	  zich	  alleen	  voelen.	  Op	  dit	  moment	  is	  
het	  puur	  geluk	  wanneer	  je	  in	  een	  gemeente	  wordt	  geplaatst	  waar	  je	  wellicht	  al	  iemand	  
kent.	  De	  meeste	  vluchtelingen	  zijn	  in	  meer	  of	  mindere	  mate	  getraumatiseerd	  door	  wat	  
ze	  hebben	  meegemaakt.	  Gevoel	  van	  veiligheid	  en	  controle	  is	  in	  zo’n	  situatie	  extreem	  
belangrijk.	  Je	  verhaal	  kunnen	  delen	  met	  mensen	  die	  je	  kent,	  die	  op	  hetzelfde	  moment	  
hetzelfde	  hebben	  meegemaakt	  en	  die	  je	  vertrouwd,	  vergroten	  de	  kans	  op	  een	  gezond	  
herstel	  van	  deze	  dramatische	  gebeurtenissen.	  	  
	  
Ook	  vanuit	  psychosociaal	  oogpunt	  denken	  wij	  dus	  dat	  het	  voor	  een	  gemeente	  gunstig	  is	  
wanneer	  je	  groepen	  kunt	  uitnodigen	  waarvan	  je	  weet	  dat	  die	  mensen	  een	  gevoel	  van	  
veiligheid	  aan	  elkaar	  ontlenen.	  	  
	  
Wij	  weten	  dat	  er	  meerdere	  Woerdenaren	  zijn	  die	  wij	  zouden	  kunnen	  vragen	  om	  zich	  te	  
verbinden	  aan	  vluchtelingen	  die	  specifiek	  worden	  uitgenodigd	  en	  die	  zij	  al	  kennen.	  Dat	  
heeft	  er	  mee	  te	  maken	  dat	  het	  verblijf	  van	  de	  vluchtelingen	  in	  de	  opvang	  en	  de	  kracht	  en	  
weerbaarheid	  van	  deze	  mensen	  op	  vele	  vrijwilligers	  een	  diepe	  indruk	  achter	  heeft	  



gelaten.	  Deze	  vrijwilligers	  voelen	  zich	  inmiddels	  persoonlijk	  verbonden	  met	  specifiek	  
deze	  mensen.	  	  
	  
Daarnaast	  hebben	  wij	  nog	  contacten	  met	  vluchtelingen	  die	  in	  de	  Snellerpoort	  hebben	  
gezeten	  en	  zouden	  wij	  kunnen	  uitzoeken	  welke	  vluchtelingen	  met	  welke	  Woerdenaren	  
contact	  hebben	  en	  welke	  vluchtelingen	  überhaupt	  graag	  in	  Woerden	  zouden	  willen	  
wonen.	  	  
	  
Onze	  inschatting	  is	  dat	  het	  hierbij	  gaat	  om	  een	  beperkte	  groep	  mensen,	  de	  Snellerpoort	  
vluchtelingen	  zijn	  inmiddels	  verspreid	  over	  verschillende	  opvanglocaties	  en	  er	  is	  echt	  
niet	  meer	  met	  iedereen	  contact.	  We	  weten	  dat	  het	  misschien	  veel	  werk	  gaat	  zijn	  ten	  
opzichte	  van	  een	  relatief	  kleine	  groep	  mensen	  die	  je	  hiermee	  helpt,	  echter,	  wij	  vinden	  
dat	  	  je	  altijd	  moet	  kijken	  hoe	  je	  zo	  goed	  mogelijk	  een	  ander	  kunt	  helpen	  en	  al	  gaat	  het	  
dan	  maar	  om	  een	  x	  aantal	  mensen,	  je	  mag	  trots	  zijn	  wanneer	  je	  kunt	  zeggen	  dat	  je	  een	  
positieve	  bijdrage	  hebt	  geleverd	  aan	  hun	  herstel	  en	  aan	  hun	  toekomst.	  	  
	  
Dus.	  Praktisch	  gezien	  is	  mijn	  vraag	  of	  de	  gemeente/burgemeester	  contact	  zou	  kunnen	  
opnemen	  met	  het	  COA	  om	  de	  optie	  tot	  uitnodigen	  van	  specifieke	  	  personen	  te	  bespreken.	  
Wanneer	  hierover	  een	  positief	  besluit	  is	  genomen,	  wat	  wij	  van	  harte	  hopen,	  dan	  zouden	  
Renée	  	  en	  ik	  met	  behulp	  van	  andere	  Woerdenaren,	  de	  groep	  in	  kaart	  kunnen	  brengen	  
om	  wie	  het	  gaat.	  Het	  uitnodigen	  van	  deze	  groep	  zou	  plaats	  moeten	  vinden	  op	  het	  
moment	  dat	  deze	  vluchtelingen	  een	  status	  hebben	  gekregen	  en	  deze	  vluchtelingen	  
zouden	  natuurlijk	  moeten	  vallen	  binnen	  de	  taakstelling	  van	  de	  gemeente.	  	  
	  
Wij	  denken	  hiermee	  niet	  alleen	  een	  positieve	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  de	  integratie	  van	  
vluchtelingen,	  maar	  ook	  aan	  de	  draagkracht	  van	  het	  huisvesten	  van	  vluchtelingen	  onder	  
de	  Woerdense	  bevolking.	  	  


