
Carlton Fletcher biedt vluchtelingen even onderdak
 
Gemeente wist niets van opvang in hotel
 

Het Carlton Fletcher Hotel in Naaldwijk.
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NAALDWIJK
Het Carlton Fletcher Hotel in
Naaldwijk biedt onderdak aan 67
vluchtelingen. De gemeente
Westland was daarvan vooraf niet
op de hoogte gebracht. 'We zijn wel
een beetje verbaasd.'

BART LELIEVELD

De Fletcher Groep heeft afspraken
met het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) over de
opvang van vluchtelingen. Dat stelt
de gemeente in een schrijven aan
enkele raadsleden. Dat er echter
67 in het Naaldwijkse hotel
onderdak hebben gekregen, daar
was Westland niet van op de
hoogte. ,,We zijn wel een beetje
verbaasd," zegt een woordvoerster
van de gemeente. ,,We laten ons
nu informeren door het COA."

De vluchtelingen zouden er voor
een periode van maximaal tien
dagen worden ondergebracht,
waarna ze naar een opvanglocatie
in Noord-Holland worden gebracht.
Ze zijn in Westland terecht
gekomen, omdat de opvanglocatie
in het Groningse Ter Apel vol was.
,,Ze zijn nu eigenlijk gasten van het
hotel, waar ze een kamer huren."

Of er eerder al vluchtelingen in het
hotel zijn ondergebracht, kon de
woordvoerster niet zeggen. Het
Carlton-hotel onthoudt zich van
commentaar, omdat ze nooit
informatie over gasten openbaar
maakt. Het COA was gisteravond
niet bereikbaar voor commentaar.

LPF Westland had juist vorig jaar
navraag gedaan of er in het hotel
vluchtelingen werden opgevangen.
Toen werd geantwoord dat dit niet
het geval was. De verbazing is dan
ook groot dat dit nu wel zo blijkt te
zijn. ,,Dit is een heel rare gang van
zaken," meent fractievoorzitter
Dave van der Meer. ,,Het plaatsen
van asielzoekers op het moment
dat dit enorm speelt onder de
bevolking en in de gemeenteraad,
geeft aan dat het COA Westland en
de Westlanders minacht,'' schrijft
hij.

De LPF-voorman had verwacht op
de hoogte te worden gebracht,
vooral ook omdat de partij daar
eerder expliciet naar had gevraagd.
Vanavond zal hij daarover
opheldering vragen aan het
college.

Positief

Linda Strijker, van Progressief
Westland, vraagt vanavond
aandacht voor de opvang van de
vluchtelingen in Westland. Ze dient
hierover een motie in. Strijker staat
positief tegenover het initiatief van
het hotel. ,,Dit lijkt me een
particulier initiatief. De eigenaar is
volgens mij vrij om te doen wat hij
wil met zijn hotel. Dat de gemeente
daar pas vandaag (gisteren, red.)
over is geïnformeerd, is misschien
laat."

Maar de gemeente moet zelf ook
haar verantwoordelijkheid pakken,
stelt Strijker. ,,Bijvoorbeeld kijken
naar de mogelijkheden van
verzorgingstehuizen die leeg staan.
Die moeten makkelijk geschikt
gemaakt kunnen worden voor
opvang."
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