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Ik hoop dat voor de vluchtelingen & de burgers een goede beslissing kan worden genomen op de 25e 
januari 2016. 
  
Dat is elke mens meer dan waard. 
  
* Zijn de consequenties te overzien? 
* Is de problematiek beheersbaar? 
  
m.v.g. M. de Nie 
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Europa, Politiek beïnvloedt, Vluchtelingen 

Leiderdorp WENS*theater Concernzaken, Communicatie 12Jan2016 kenmerk: 

Z/16/0624359/46872 betreft: “Uitnodiging inloopbijeenkomst mogelijke noodopvang voor 

vluchtelingen.” 
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In het Zuid-Hollandse Leiderdorp liet de gemeenteraad aan haar inwoners weten, dat ze 

mogelijk gehoor willen geven aan een COA-verzoek om 320 mensen uit Syrië & Eritrea te 

huisvesten in een leegstaand ROC-pand aan de Leidsedreef. 

Via Twitter werd de hard copy brief aangekondigd. En sommige adressen kregen de 

enveloppe zelfs twee keer in de bus. Dat is nog eens een goede coördinatie. Iedereen is 

uitgenodigd om eens te komen luisteren en spreken op woensdag 20 en donderdag 21 Januari 

a.s. 

 

De brief vermeldt dat omliggende gemeenten óók huisvesting voor vluchtelingen verzorgen. 

Maar vermeldt niet, dat de 250 mensen die in het Leidse TNO-gebouw wonen al 

een gezamenlijk project van 5 regiogemeenten! 

In augustus 2016 wordt er, als het eerste halfjaar voorbij is, geëvalueerd en dan kan er 

besloten worden om te stoppen of om nog door te gaan tot februari 2017 of in het uiterste 

geval tot augustus 2017. 

Toch wat aandachtspunten alvorens er besloten wordt (25 januari 2016) en liefst nog 

voordat de info-avonden-bezoekers naar het Gemeentehuis lopen. 

 Het is nog niet zeker of de noodopvang er wel komt. 

http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Over_de_stad/Vluchtelingen/BW-voorstel_noodopvang_Wassenaarseweg_56-58.pdf


 COA schrijft dat het niet verplicht is en bij weigering wordt géén boete opgelegd. 

 Wie gaat de Gemeenteraad iets influisteren voordat deze ja/nee beslist in onze 

democratie? 

 Is er een nood-plan in de maak voor het geval er, organisatorische of logistieke 

problemen ontstaan nu en in de toekomst?  Dus bij deze gevraagd aan: 

 – Burgemeester 

 – Wethouders 

 – Medewerkers van de Gemeente 

 – Raadsleden 

 – COA 

 – Politie 

 – Rijnhart Wonen 

 – Vluchtenlingewerk 

 beseft iedereen, dat de belastingbetalende burger in Leiderdorp moet blijven wonen, 

maar een deel van de opgesomde bestuurders/uitvoerders over een paar jaar elders 

en/of gepensioneerd een mooie woonlocatie kan kiezen om hun dagen te slijten? Wat 

laten ze dan achter in Leiderdorp en wat deden ze voor het dorp waar zij eens hun 

goed belegde boterham verdienden? 

 Mogen de burgers d.m.v. belastingverlaging ook meegenieten van de gegenereerde 

opbrengst van de geboden gastvrijheid? Want het zou goed zijn voor de plaatselijke 

economie! 

 Er is ten slotte, al valt er veel meer over te zeggen, nog één zéér belangrijk punt te 

bevragen: 

KAN DE GEMEENTE LEIDERDORP IN DE PERIODE DIE VOOR ONS LIGT VAN 

FEBR. 2016 T/M AUGUSTUS 2017 BEREIKBAAR ZIJN? [dus niet alleen van ma. t/m do. 

en voor de rest naar nood-diensten verwijzen door het antwoord-apparaat!)? MAAR 24/7 

standby? 



 

Laten we hopen dat wat met bovenstaand pand gaat gebeuren tot zegen en niet tot vloek 

wordt voor de vluchtenden en de burgers van Leiderdorp en de aangrenzende Leidse Kooi. 

Dat is mijn grote WENS. Of is het allemaal theater en is er al beslist? 

REGEREN IS VOORUITZIEN 

Artikel: ad.nl nov 2015 klopt niet meer want: “Inmiddels is aan de raad gemeld dat er een 

aanmerkelijke verhoging bij de afrekening zal komen (of is al ontvangen). De exacte 

afrekening is nog niet bekend, maar het bedrag van het gelezen tekort is echt niet juist. Zodra 

ook het overleg met de regiogemeenten is geweest komt er een eindafrekening, waarin alle 

verhoogde bijdragen van het COA voor de crisisopvang is verwerkt. 

Voor de noodopvang die nu eventueel komt, zijn de bedragen en vergoedingen van het COA 

volgens een andere regeling van het Rijk. Ervan uitgaande,  dat de rijksvergoeding voldoende 

is voor alle basiskosten (Bed bad en brood). Dat verwachten we op de 

informatiebijeenkomsten a.s. Woensdag en donderdagavond te horen!” 

================= 

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4193688/2015/11/24/Gemeenten-zijn-opvang-beu.dhtml


Er was al protest, maar politie greep in. 

================= 

Tegenwoordigh wél een luysterend oor? Vroeger namelijk, soms, niet! 
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