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Aan: Gemeenteraad 
 
Onderwerp: Bezwaren Asielboot 
 
Beste fractievoorzitters van Huizen, 
 
U staat deze week voor een belangrijk beslissing aangaande wel of niet verlengen van de Asielboot. 
Op de site van de gemeente lezen wij over eea niets dan lof. De klankbordgroep geeft bij de evaluatie 
zelfs een tien! 
Maar namens wie spreekt de klankbordgroep eigenlijk en gaat zij alleen uit van haar eigen 
bevindingen of legt zij ook daadwerkelijk haar oor te luister in de wijk? 
 
Wij voelen ons in ieder geval niet erg gehoord. De lijn die je landelijk ziet waarbij de regerende macht 
de mening van de burger naast zich neerlegt nemen we helaas ook plaatselijk waar. 
 
Ten eerste vind is de vraag mbt verlenging  opmerkelijk. 
Simpel omdat ons afgelopen najaar opnieuw en nadrukkelijk was toegezegd dat de opvang echt 
einde Maart 23 zou stoppen. Een en ander is door de road zelfs vastgelegd in de kaders. 
Nu wordt er toch weer over verlenging gesproken en begrijpen wij dat zelfs onbepaalde tijd een 
optie is. Wij vinden  het echt onbegrijpelijk dat de politiek bij herhaling a beloofd en b doet en dat 
blijkbaar ook nog eens de normaalste zaak van de wereld vindt. 
 
Het huidige kabinet gaat het niet eens worden over het asiel vraagstuk en zal uiteindelijk geen 
beslissingen nemen die echt hout snijden. Simpelweg omdat de meningen hierover te ver 
uiteenlopen en men niet bereid is tot serieuze ingrepen. Die zijn wat ons betreft keihard nodig om de 
instroom beheersbaar te houden. En niet alleen de instroom. Ook op het gebied van woningen, 
veiligheid en gezondheidszorg is denken wij glashelder dat wij dit als klein en vol land niet langer 
aankunnen. De raad heeft zich bij het vorige besluit nadrukkelijk beroepen op de 
‘spreidingswet’(dwangwet) die eraan kwam en de tijdelijkheid omdat de regering toegezegd had 
afgelopen najaar met definitieve oplossingen te komen. Het is duidelijk dat van dit alles niets 
terechtkomt. Daarnaast is het maar zeer de vraag of de dwangwet door de nieuwe eerste kamer 
komt en juridisch stand zal houden. Kortom deze argumenten uit het verleden blijken niet langer 
houdbaar. 
 
Met betrekking tot de overlast: Die is er in de afgelopen wintermaanden slechts zeer beperkt 
geweest. Maar is dat een argument om tot (onbeperkte) verlenging over te gaan? Wat ons betreft 
nadrukkelijk niet! Ten eerste is een winterseizoen waarbij de terrassen dicht zijn en het buiten guur is 
onvergelijkbaar met het zomerseizoen. De terrassen gaan weer open van de aangrenzende horeca en 
ook diverse nautische activiteiten starten weer op en de kinderen spelen weer buiten. Daarnaast 
zullen bij mooi weer de heren asielzoekers evenals vorige jaar zeer waarschijnlijk weer eindeloos 
(beeld)bellend in de speeltuintjes en rond de terrassen rondhangen. Dodelijk voor de uitstraling en 
het imago van de hoogwaardige horeca die Huizen in dit gebied heeft zitten. Totaal onwenselijk dus 
deze omgeving te combineren met een asielboot. 
 
Zoals eerder aangegeven spelen er daarnaast ook andere bezwaren. Wij wonen in een evenementen 
gebied. Dat dit regelmatig tot overlast lijdt is duidelijk. Daarnaast is onze wijk al ruim 3 jaar een 
bouwput en staat ook de renovatie/uitbreiding van de waterzuivering nog op de planning. Daar 
klagen we niet over, maar het zijn wel de feiten. Nog meer druk op en potentiële overlast voor deze 
wijk zijn gewoon niet proportioneel.  
 



Daarnaast heeft de gemeente Huizen als we kijken naar wat de omliggende plaatsen doen zijn 
steentje inmiddels ruimschoots bijgedragen, waar andere Gooische gemeentes nog nauwelijks tot 
niets gedaan hebben op het gebied van Noodopvang. Hoog tijd dus om de verantwoordelijkheden 
eerlijk te verdelen en nu ook ander gemeenten op hun plichten te wijzen. 
 
Moeten wij dan niet vol mededogen bijdragen aan opvang van hen die in nood zijn…? 
Zeker wel. Mijn inzet zou zijn om maximaal geld en middelen in te zetten voor opvang in de regio. 
Het is NIET logisch om asiel aan te vragen in een ver, koud land met een totaal andere cultuur dan de 
jouwe. Het is logisch om zo dicht mogelijk bij je eigen vertrouwde omgeving geholpen te worden als 
je in nood bent. Zoals we bijvoorbeeld nu voor Ukraine doen.. Dat dit landelijk of nog liever Europees 
beleid zou moeten betreffen is evident. Echter dit betekend niet dat Huizen moet meewerken aan in 
de basis slecht beleid waarbij we ongelimiteerd mensen blijven binnenhalen. Mensen voor wie we 
uiteindelijk geen fatsoenlijke huizen, zorg en inburgering kunnen garanderen, simpelweg omdat we 
daartoe niet in staat zijn. Dat we dit nu wel blijven doen heeft niets met mededogen tov onze 
medemens te maken.  
 
Ons dringende verzoek is om niet langer in te stemmen met een (langer of korter) verblijf van de 
asielboot in Huizen en de regering op te roepen daadkrachtig maatregelen te treffen om de 
asielstroom te beperken. 
 
Sterkte en wijsheid met de beslissingen die jullie hebben te nemen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Geanonimiseerd 
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