
Van: Geanonimiseerd  
Verzonden: woensdag 8 maart 2023 14:23 
Aan: Gemeenteraad 

 
Onderwerp: Geen verlenging opvang asielboot! 

Geachte fractievoorzitter, 

  

Ik heb begrepen dat de gemeente Huizen voornemens is om de asielboot opvang in de werkhaven 
van Huizen mogelijk voor onbepaalde tijd te verlengen. Ik vind dit nogal schokkend. 

Vorig jaar is ons gevraagd om akkoord te gaan met een periode van maximaal 3 maanden. Een 
verlenging was niet aan de orde, zo werd ons op het hart gedrukt. Toch heeft er na deze periode een 
verlenging plaatsgevonden…  

En nu zou er zelfs sprake zijn van opvang voor onbepaalde tijd. Ik voel me belazerd. 

 

De overlast van asielzoekers is in de wintermaanden beperkt, maar in de rest van het jaar is die er 
wel degelijk. Groepjes asielzoekers die je overal in je wijk en de supermarkt tegenkomt, voelt 
onprettig.  

Ik weet dat verreweg het merendeel van de asielzoekers nette mensen zijn. Toch is er in andere 
delen van Nederland wel degelijk sprake van winkeldiefstal, bedreigingen, vechtpartijen en zelf 
aanrandingen, veroorzaakt door asielzoekers.  

Mensen zijn soms getraumatiseerd of gaan uit verveling dingen doen, waar ze later spijt van krijgen. 

 

Als de gemeenteraad er voor kiest om hier asielzoekers voor onbepaalde tijd te laten wonen is het 
wachten op het eerste incident… ik zit hier uiteraard niet op te wachten, temeer ik twee jonge 
kinderen heb.  

Als er dan toch een plek aangewezen moet worden voor asielzoekers, laat dan de locatie rouleren! 
Hierdoor wordt de sociale druk niet op één omgeving gelegd.  

Bovendien is het eerlijk als andere omliggende gemeente ook hun verantwoordelijkheid nemen. 

 

Ik vraag u dringend om mijn zorgen serieus te nemen en te kiezen voor een andere locatie.  

De omgeving rondom de oude haven heeft, na maanden opvang, haar steentje ruimschoots 
bijgedragen.  

Nu zijn andere locaties aan de beurt. 

  

Ik reken op uw steun en begrip. 

 
Met vriendelijke groet,   
Geanonimiseerd 
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