
Debat over asielzoekers barst vandaag pas los
 
Vuurwerk in de raad blijft uit
 
WESTLAND
Verhitte debatten kwamen er
gisteravond niet over de komst van
asielzoekers, danwel de
huisvesting van statushouders.
Maar een inspreker maakte
niettemin een fraai statement.

FRED VERMEER

Door een barstensvolle agenda en
moordende tijdsdruk kwamen de
moties over de tijdelijke
noodopvang van vluchtelingen en
de integratie van statushouders
gisteravond niet ter sprake, tijdens
de eerste raadsvergadering na het
zomerreces. En dus werd er ook
niet over besloten werd. Ook de
plotselinge komst van 67
vluchtelingen uit voornamelijk Syrië
en Eritrea werd daardoor geen
onderwerp van gesprek. Dat wordt
allemaal vanavond op tafel gelegd.

Op de publieke tribune zaten
niettemin wel Westlanders die
bovenmatig geïnteresseerd waren
in deze discussie. Eén van hen
wilde zijn zienswijze dolgraag
delen. Limburger René Jans, in
1972 via Amsterdam in De Lier
beland, maakte duidelijk dat in zijn
ogen tegenstanders van de komst
van asielzoekers veel te veel 'angst
hebben voor het onbekende'.

,,Als ik die mensen hoor praten,
vraag ik mezelf oprecht af of ik me
wel Westlander wil voelen,'' sprak
hij de gemeenteraad toe.
,,Voorafgaande aan de komst van
het asielzoekerscentrum in De Lier,
in de voormalige kazerne, stond het
hele dorp ook op zijn achterste
benen. Na 10 jaar bleek dat er
stampei was gemaakt om niks.
Ondernemers wilden niet dat die
500 mensen weer vertrokken
omdat ze er goed geld aan
verdienden en de bevolking moest
bekennen dat ze nauwelijks last
van ze hadden gehad. Vooraf
allemaal angst voor het
onbekende.''

Verrast

Of het nu om statushouders of
vluchtelingen zonder status gaat,
de gemeenteraad is flink verdeeld.
Remmert Keizer, de
fractievoorzitter van
GemeenteBelang Westland (GBW),
werd dinsdag onaangenaam
verrast door de komst van de
asielzoekers naar het Fletcher
Hotel. ,,Het lijkt me dat je je eerst
even netjes komt voorstellen als je
hier komt wonen,'' deelde hij een
sneer uit naar het COA.

Peter Duijsens van Westland
Verstandig bekeek de zaak wat
genuanceerder. ,,Als we dan toch
ergens asielzoekers kunnen
huisvesten, ook al is het tijdelijk,
dan is dit hotel wel een goede
oplossing,'' zei hij.

Ook D66 Westland kan zich wel
vinden in oplossingen zoals het
Fletcher Hotel om de schrijnende
problematiek het hoofd te bieden,
stelt raadslid Maxim van Ooijen.
,,Er zal nog flink gediscussieerd
worden over de moties
vluchtelingen en statushouders,''
had burgemeester Van der Tak het
laatste woord.
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