
Bewoners ongerust over mogelijke komst asielzoekers
 
Westland stelt zich passief op richting COA
 

Voetballende vluchtelingen in
Naaldwijk.
FOTO REMCO ZWINKELS

WESTLAND
De gemeente Westland gaat niet
actief het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) benaderen om
te praten over de tijdelijke opvang
van vluchtelingen. Een motie voor
een actieve opstelling werd
gisteravond door de gemeenteraad
verworpen.

FRED VERMEER

Toen deze motie vorige keer aan
bod kwam, viel er geen beslissing
bij de stemming (18-18), waardoor
de motie doorschoof naar de
vergadering van gisteravond. Door
het ontbreken van Tamara van Riet
van D66 - wegens werkzaamheden
in het buitenland - en Linda Strijker
van Progressief Westland, die is
bevallen van een zoon, kon de
motie nu worden verworpen. Waren
beide raadsleden present geweest,
dan had de meerderheid
voorgestemd.

Strijker was nota bene de initiator
van deze motie, mede ingediend
door D66 en ChristenUnie-SGP.
Het CDA en de VVD gingen mee
met de indieners, maar coalitiepartij
GemeenteBelang Westland (GBW)
zorgde er samen met de
oppositiepartijen LPF Westland en
Westland Verstandig voor dat een
meerderheid tegen was.

Verkenning

Geen actieve benadering van het
COA dus door wethouder Arne

Weverling, al betekent dat niet dat
Westland achterover gaat leunen
als het om de noodopvang van
vluchtelingen gaat. De verkenning
van mogelijke locaties voor de
opvang van zowel statushouders
(asielzoekers met een
verblijfsvergunning) als
vluchtelingen gaat door en de
gemeenteraad komt snel weer bij
elkaar om te praten over de
integratie van statushouders, hun
huisvesting en de
huisvestingsproblematiek in brede
zin. Moties over die punten werden
gisteravond nog niet in stemming
gebracht, maar komen ter sprake in
een extra bijeenkomst.

Een andere motie, over het
voorkomen van onrust in Westland
bij de huisvesting van
statushouders danwel vluchtelingen
- geïnitieerd door Westland
Verstandig - kwam ook niet in
stemming. Die komt vanavond
tijdens het vervolg van de
vergadering aan bod.

De mogelijke huisvesting van
statushouders aan de Kreeklaan in
's-Gravenzande is een heet
hangijzer. Twee bezorgde
bewoners van de plek waar de
oude mavo nu nog staat, spraken
in en lieten de raad weten het plan
van Frans van Staalduinen om 40
units voor statushouders te
plaatsen, bepaald niet te zien
zitten.

,,Er is veel onrust in de wijk,'' sprak
Arjan Verhagen. ,,Ik ben hier twaalf
jaar geleden juist komen wonen
voor de rust.''

,,In de plaats van het
schoolgebouw zouden er woningen
komen, dat is de afspraak met de
gemeente,'' aldus Corné van der
Klugt. ,,Het realiseren van plekken
voor vluchtelingen is hiermee in
strijd.'' " P2
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