Verslag van een rondetafelgesprek over de komst van AZC Beverwaard
Datum en tijd: woensdag 13 april 2016, van 10.00-20.30 uur
Locatie: Buurtcentrum de Focus, Oude Watering 324, Rotterdam

Aanwezig aan de tafels
Bewoners van de wijk Beverwaard uit de volgende straten: Toutenburgplantsoen, Hunenborgplantsoen,
Molecatensingel, Peellandstraat, Beesdestraat, Gronsvelderf, Fleringenstraat, Nemelaersingel, Ter
Wormstraat en Loevesteinsingel; een student van de Universiteit Wageningen; burgemeester A. Aboutaleb;
wethouder J. Eerdmans; politiechef F. Paauw; hoofdofficier van justitie de heer M. van Nimwegen;
de heer A. Honar (locatiemanager COA); de heer H. Kock (wijkconciërge).
Inleiding door de heer Andela
De avondvoorzitter Jean Paul Andele opent de vijfde bewonersavond en heet alle aanwezigen hartelijk
welkom. De komst van een azc is een belangrijk onderwerp. Bewoners kunnen daar hun mening over geven
en onder leiding van een tafelvoorzitter al hun vragen over stellen. Het is niet de bedoeling dat men tot een
eensluidend oordeel komt. Behalve burgemeester Aboutaleb zijn wethouder Eerdmans, de locatiemanager
van het toekomstige azc van het COA, politiechef, hoofdofficier van justitie en anderen aanwezig om vragen
te beantwoorden. Het verslag van de avond krijgen bewoners toegestuurd en komt op de website. Hij wenst
iedereen succes en een goed gesprek toe.

Verslag rondetafelgesprek, tafel 1
Gespreksleider:
Notulist:

Lida Veringmeier (programmadirecteur Asiel en Vluchtelingen gemeente
Rotterdam)
mw. M.G. Buesink

Mevrouw Veringmeier stelt zich voor als gespreksleider en verwelkomt iedereen aan tafel. Er wordt een kort
voorstelrondje gehouden. Zij vraagt naar eerste reacties.
Waarom een azc op deze locatie?
Een bewoner vraagt zich af waarom er een azc komt op deze locatie. Dit speelt bij meerdere bewoners. Men
is in principe niet tegen de opvang van vluchtelingen, maar waarom met zoveel mensen op deze kleine
locatie? En waarom is er vooraf niet met bewoners overlegd?
Wethouder Eerdmans geeft aan dat er een lijst is gemaakt met beschikbare locaties voor de korte termijn.
Deze shortlist is ter beoordeling naar het college gegaan. Na het bekijken van de locaties is Beverwaard als
beste uit de bus gekomen. Locaties moeten aan bepaalde criteria voldoen. De reden dat men voor 600
asielzoekers heeft gekozen, is omdat het op deze locatie mogelijk is. Steden zoals bijvoorbeeld Nijmegen
nemen het dubbele aan, maar het aantal van 600 is hier de grens. Hij begrijpt dat er weerstand is tegen een
azc, maar bewoners kiezen zelden bewust voor een azc in hun wijk.
De burgemeester vult aan dat men voor een locatie van het azc naar IJsselmonde als geheel kijkt, niet alleen
naar de wijk. De opdracht was om een locatie te zoeken aan de noordkant van de stad. Na onderzoek
kwamen er twee kavels uit, waarvan er een was vervuild. De andere locatie was vanwege het geluid niet
geschikt. Toen is men aan de zuidkant gaan zoeken. Wat overbleef was deze kavel met het minste aantal
'rode plekken'. De sociaaleconomische draagkracht in deze wijk is niet slecht. Het cijfer van de
veiligheidsindex is in deze wijk zelfs gestegen. Als er echter een tweede verzoek komt voor een azc in deze
wijk, dan zal hij niet meewerken aan opvang in deze vorm. Hij zegt de bewoners toe er alles aan te doen om
het proces op een goede manier te laten verlopen.
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Een bewoner zegt dat er maar een klein winkelcentrum is in de Beverwaard. Soms is er nu al niet genoeg in
de winkel. Hoe zal dat straks gaan als het azc er is? De wethouder verwacht dat mensen dan naar
winkelcentrum Keizerswaard gaan. De ervaring van het COA is dat mensen er over het algemeen niet veel
op uitgaan en vaak bij het azc blijven.
Politiechef Paauw geeft aan dat een goede middenstander zorgt dat hij zijn klanten van producten kan
voorzien. Als bewoners vaak misgrijpen in de winkel zal de winkelier groter moeten inkopen. Het azc kan
een positieve uitwerking hebben op de omzet van winkeliers.
Aanpassingen voor de wijk
Een bewoner wil graag weten wat er voor aanpassingen in de wijk worden gedaan om mensen die al in de
buurt wonen tegemoet te komen.
De wethouder geeft aan dat er een plan van aanpak is gemaakt. Er komt een wijkconciërge tegenover de
supermarkt in de Hoogvliet te zitten. Hij vraagt de wijkconciërge, de heer Kock, om een toelichting.
De heer Kock zegt dat hij als conciërge de ‘oren en ogen’ in de wijk wordt. Hij onderhoudt korte lijnen met
diensten en instanties. Klachten of vragen van bewoners kan hij snel doorspelen naar wijkregisseurs zodat
zaken snel worden afgehandeld. Er zal twee keer in de week een spreekuur zijn in de Focus. Bij dringende
vragen kan men ook naar zijn kantoor komen.
De wethouder vult aan dat de Focus zal worden opgeknapt. De woningcorporatie krijgt extra geld van de
gemeente zodat plannen versneld kunnen worden uitgevoerd. Sommige winkelpanden worden opgesplitst,
zodat meer winkeliers de kans krijgen om te ondernemen. Ook de politie heeft een post in de Focus. De
wijkteams zijn beschikbaar voor problemen achter de voordeur. Dit alles zal ten goede komen aan de
leefbaarheid van de wijk.
Onderwijs
Een vraag die bewoners regelmatig bezighoudt is waar de kinderen van asielzoekers straks naartoe gaan.
De gespreksleider geeft aan dat de kinderen van asielzoekers voor het basisonderwijs in een bestaand leeg
schoolgebouw worden ondergebracht. Scholieren voor het voortgezet onderwijs gaan naar het Olympia
College.
Samenstelling groep asielzoekers
Een bewoner vraagt hoe de groep asielzoekers wordt samengesteld. Zijn dit vooral mannen, of ook vrouwen
en kinderen? Meerdere bewoners zijn bang dat er vooral alleenstaande jonge mannen zonder gezin komen.
Er ontstaan dan sneller vechtpartijen.
Korpschef Paauw geeft aan dat asielzoekers inderdaad vaak jonge mannen zijn. Dit heeft te maken met het
feit dat jonge mannen eerder vluchten omdat zij in oorlogssituaties gemakkelijk kunnen worden opgepakt.
Zij moeten dienen in het leger of zijn prooi voor de IS. Zij reizen vaak vooruit om het gezin op een later
moment over te laten komen. Van collega’s in andere delen van Nederland hoort hij terug dat de meeste
problemen ontstaan tussen asielzoekers zelf. Grootschalige incidenten buiten het azc komen minder vaak
voor. Waarschijnlijk speelt daarbij een rol dat zij hun status kunnen verliezen.
Werkgelegenheid
Een bewoner vertelt dat hij in zijn werk mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan
toe moet leiden. Deze groep wordt alleen maar groter als er veel asielzoekers bij komen met weinig
werkervaring en beperkte mogelijkheden. Hoe gaat men hiermee om?
De burgemeester vertelt een anekdote over een bijeenkomst met een groep oud-asielzoekers. Hij kwam
daar een vrouw tegen die hij in eerste instantie niet herkende. Zij bleek de oogarts te zijn die hem eens had
behandeld. Als Vietnamese bootvluchteling is zij jaren geleden naar Nederland gekomen en bekwaamde

zich als oogarts. Daar kan men respect voor hebben. Zo is hij zelf op zijn vijftiende ook opgevangen. Dat is
iets om dankbaar voor te zijn. Men biedt hulp omdat men hulp moet bieden. Syriërs zijn de afgelopen jaren
geen immigranten geweest. Zij gingen voor studie naar Rusland of de Oekraïne. Het zijn vaak hoogopgeleide
mensen, maar niet altijd meteen inzetbaar vanwege de taal. Zij vinden echter vaak na zes maanden werk.
Mensen die vluchten hebben het financieel vaak goed in hun eigen land. Daarom hebben zij ook het geld
om te vluchten en maken daarbij soms lange omwegen.
Hulp in de eigen regio
Een bewoner vraagt waarom mensen niet wat meer in de eigen regio worden geholpen.
De burgemeester geeft aan dat dit in Syrië niet kan in verband met hun eigen veiligheid. Er worden wel
mensen naar Noord-Irak teruggestuurd omdat dit gebied veilig is verklaard. In Turkije zitten twee miljoen
vluchtelingen. Een op de twee mensen in Jordanië is vluchteling. Er gebeurt dus wel degelijk wat in de regio
zelf. De Verenigde Arabische Emiraten bieden weinig feitelijke opvang maar betalen een groot deel van de
kosten. In Europa is 1 miljoen vluchtelingen op 500 miljoen mensen die er wonen niet veel. Persoonlijk vindt
hij dat Polen, die net een beroep heeft gedaan op het lidmaatschap in de EU, wat meer bij kan dragen. Dit
geldt ook voor Hongarije.
Huisvesting en het COA
De gespreksleider geeft aan dat de heer Honar locatiemanager wordt van het azc in Rotterdam. Zij vraagt
hem om een toelichting.
De heer Honar vertelt dat hij sinds 1993 bij het COA werkt. Hij is in Rotterdam opgegroeid en telt de dagen
af wanneer hij in AZC Beverwaard kan beginnen. Hij legt uit hoe de ruimtes in het azc zijn opgebouwd. Per
woonunitgebouw zijn er drie kamers: een gezamenlijke woonkamer, een keuken en een sanitaire ruimte. Bij
twee gezinnen van vier mensen wordt de ruimte verdeeld. Verder heeft het azc een eigen
gezondheidscentrum, leslokalen, recreatiezalen en sport- en spelvoorzieningen. Hij nodigt mensen uit om
het azc straks te komen bezoeken. Er zal een open dag worden georganiseerd.
Een bewoner vraagt hoelang asielzoekers in het azc blijven.
De heer Honar zegt dat het om een tijdelijke huisvesting gaat, dus er zijn regelmatig mutaties. Als mensen
een verblijfsvergunning krijgen, gaan zij ergens anders heen en komen er bedden vrij voor nieuwe
asielzoekers.
Een bewoner wil weten wie ervoor zorgt dat asielzoekers straks, als zij mogen blijven, een woning krijgen.
De gespreksleider geeft aan dat het COA voor de eerste huisvesting van asielzoekers zorgt, maar het IND
beslist of men een vergunning krijgt om te mogen blijven. Op dat moment komen zij via de gemeente in
aanmerking voor een woning. Mensen met urgentie gaan voor.
Veiligheid
Meerdere bewoners geven aan dat zij bezorgd zijn om de veiligheid in de wijk. Zij hebben gehoord over
onrust met betrekking tot jongeren rondom azc’s. Ook worden verhalen soms opgeblazen. Hoe zit het nu
echt?
De heer Honar werkt op dit moment nog als locatiemanager bij de noodopvang Kanaaleiland in Utrecht. Dit
azc gaat over drie weken sluiten. Hij heeft er weinig problemen meegemaakt. Er is beveiliging en een
samenwerking met de wijkagent en gemeente. Het COA is niet alleen verplicht om onderdak te bieden,
maar ook om asielzoekers te begeleiden en te informeren. Er waren zorgen met betrekking tot vuurwerk
eind van het jaar, maar men heeft de asielzoekers geïnformeerd en alles is goed verlopen. Samenwerking is
hierbij erg belangrijk. Het is vervelend als verhalen over incidenten worden opgeblazen, want het team van
het COA werkt er hard aan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
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Een bewoner vraagt zich af hoe de wijkconciërge de vele klachten die straks bij hem terecht zullen komen,
gaat oplossen. Er zullen veel jongeren zijn die rondhangen bij het winkelcentrum, vaak ‘gefrustreerde
mensen in afwachting van een verblijfsvergunning’. Dit geeft stress, wat gevolgen kan hebben voor de sfeer
in de wijk.
De heer Kock zegt dat er bij mooi weer meer meldingen zijn met betrekking tot geluidsoverlast, brommers
et cetera. Dit wordt besproken met wijkagenten en stadstoezicht. Bij veel klachten verwijst hij door naar de
verantwoordelijke persoon of dienst. Er wordt dan bijvoorbeeld meer gepatrouilleerd of men kijkt wat
eraan gedaan kan worden. Hij is zelf niet bevoegd tot bepaalde handelingen.
Een bewoner geeft aan dat er in het winkelcentrum regelmatig jongelui voor de pizzeria staan. Zij maken
veel rommel en gooien dit niet in de afvalbakken maar ernaast.
De heer Kock zegt dat hij heeft kennisgemaakt met de ondernemer van de patatzaak, de dierenwinkel en de
brillenzaak. Hij probeert hen te informeren en een afspraak te maken dat hij bij ongeregeldheden door hen
wordt geïnformeerd. Er zijn inmiddels drie prullenbakken vervangen.
Toekomst
Een bewoner vraagt wat er na vijf jaar gebeurt.
De gespreksleider legt uit dat de termijn van vijf jaar op 1 juli 2016 ingaat. Als deze termijn is verstreken,
moet alles worden gesloopt en het terrein vrijkomen. Als een verlenging al aan de orde zou zijn, dan moet
dit opnieuw in de raad worden behandeld.
De gespreksleider geeft verder aan dat vorige week vergunning is verleend voor de bouw van het azc. Er zijn
wagens bezig om kuilen te graven. Mensen kunnen nog tot 20 mei 2016 bezwaar indienen tegen het
verlenen van de bouwvergunning. De verwachting is dat het azc in de zomer in gebruik zal worden
genomen.

Verslag rondetafelgesprek, tafel 2
Gespreksleider:
Notulen:

André Vervooren (directeur directie Veiligheid Rotterdam)
Mieke van Dijk

De tafelvoorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft alle gespreksdeelnemers kort de gelegenheid zich
voor te stellen.
Vragen aan de burgemeester
Ik maak me zorgen over de veiligheid op straat, vooral ’s avonds. Want er komen vooral jonge mannen, die
nadat ze dienst hebben geweigerd natuurlijk nooit meer terug naar hun eigen land kunnen.
De burgemeester legt aan de hand van de geschiedenis uit dat jonge mannen in iedere oorlog – nu en in het
verleden - de eersten zijn die vluchten, omdat zij interessant zijn voor het leger. Ook de eerste Nederlandse
vluchtelingen waren ooit mannen. Vrouwen en kinderen zijn aanvankelijk niet interessant voor de
oorlogsmachine. Eenmaal in veiligheid proberen veel mannen hun gezin over te laten komen, een vaak
hopeloze en langdurige aangelegenheid. Mannen die uit het leger deserteren, kunnen niet terug, tenzij er
later een andere regering komt. Dit is gebeurd in Irak, dat nu gedeeltelijk als veilig wordt beschouwd.
Tegenwoordig krijgt niemand in Nederland meer een permanente vergunning, het zijn allemaal tijdelijke
titels.
Maar al zijn er goede redenen om te vluchten, wat geeft die mannen het recht om de vrouwen hier te

verkrachten? Want ze hebben geen respect voor vrouwen.
De burgemeester stelt voorop dat hij het hier over de feiten wil hebben. Hij beseft dat de beeldvorming
sinds Keulen anders doet vermoeden, maar de feiten tonen aan dat er sinds de oorlog in Bosnië in
beginjaren ’90 in Nederland nog niet één asielzoeker veroordeeld is voor verkrachting of aanranding. Alle
veroordelingen in Nederland zijn openbaar, dus dit is gemakkelijk na te gaan. Of dit betekent dat alle
asielzoekers lieverdjes zijn? Nee. Of ze in criminele registraties voorkomen? Ja, dat wel, met name voor
vermogensdelicten als diefstal of inbraak. Maar ook dan gaat het in verhouding om kleine aantallen. Samen
met de illegalen komen asielzoekers als categorie het minst voor in de misdaadstatistieken. Je zou kunnen
zeggen dat ze er doorgaans juist alles aan doen om uit handen van justitie te blijven. Gebaseerd op de feiten
is er dus geen reden tot grote zorgen over de veiligheid.
Als iemand mij zou aanranden, sta ik niet voor mezelf in. Ik heb zelf al een dergelijke ervaring met een Turk
of een Marokkaan.
De burgemeester keert opnieuw terug naar de feiten. Hij schetst dat de meeste daders van zedendelicten in
Nederland blanke mannen van boven de 50 jaar zijn. Hetzelfde geldt voor pedofilie. Criminaliteit in
Nederland is verkaveld. Mensenhandel en het handelen van grote partijen cocaïne en heroïne gebeuren
relatief vaak door Turken, handel op straat door Marokkanen.
Mijn vrouw bedoelt dat we berichten op TV horen over vluchtelingen die nu al in Nederland zijn en die
meisjes lastigvallen in zwembaden en dergelijke.
De burgemeester heeft politiechef Frank Paauw eens gevraagd naar het waarheidsgehalte van dit soort
verhalen. Hij meldde dat er in alle tijden zulke verhalen uit zwembaden kwamen, ook ver voor er
asielzoekers in Nederland waren. Natuurlijk zijn dit vervelende voorvallen. Helaas kan niemand garanderen
dat er nooit een asielzoeker bij zoiets betrokken zal zijn, maar politie en de burgemeester staan er pal voor
om de mensen zo goed mogelijk te beschermen. De burgemeester wil persoonlijk alles weten van wat er
rond het azc (asielzoekerscentrum) gebeurt. Incidenten met asielzoekers betreffen meestal onderlinge
ruzies. De burgemeester doet de aanwezigen de suggestie aan de hand om eens in een azc te gaan kijken.
Dat geeft vaak een heel geruststellend beeld van de manier waarop de mensen daar leven. Binnenkort komt
bovendien het AD-misdaadrapport weer naar buiten, waaruit zal blijken dat het in de Beverwaard voor het
zoveelste jaar op rij beter gaat dan het jaar ervoor.
Er is ook gezegd dat de mensen hier in de Beverwaard een huis krijgen.
Dat is een misverstand. Het azc staat los van de gemeentelijke taakstelling om statushouders te huisvesten.
Het wordt hier een procescentrum. De mensen die hier komen te wonen, stromen zo snel mogelijk door
naar een eigen woning. Dat kan net zo goed in Assen zijn als in Rotterdam. Soms kan het even duren om
iemands herkomst vast te stellen, en dan blijft iemand wellicht wat langer. Los daarvan heeft Rotterdam
vorig jaar 1.000 statushouders gehuisvest vanuit de rest van Nederland. Mensen zonder enige schijn van
kans op een verblijfsvergunning, zoals Albanezen, worden snel het land uit gezet. Iedereen die hier komt,
heeft in beginsel echter het recht gehoord te worden. Waar ze in de tussentijd verblijven, hangt af van de
capaciteit van het COA.
Maar als mijn dochter een huis wil, staat ze jarenlang op een wachtlijst, en deze mensen krijgen zomaar een
huis.
Nee, dat beeld klopt niet. Wethouder Schneider (van ruimtelijke ontwikkeling en integratie) heeft de
burgemeester verzekerd dat er juist in het onderste segment van de woningvoorraad voldoende ruimte is
(de meeste mensen zoeken doorgaans in het segment daar net iets boven). Daardoor ontstaat er nauwelijks
verdrukking op de wachtlijst.
Mogen de asielzoekers ook werken?
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Zodra ze een verblijfsstatus hebben wel.
Is 600 mensen niet een beetje veel, en waarom komt het azc uitgerekend hier?
We hebben eerst aan de overkant van de stad naar een kavel grond gezocht, maar aan de noordkant is echt
geen kavel van de juiste omvang te vinden die niet vervuild, onveilig of anderszins ongeschikt is. De keuze
voor deze locatie is de uitkomst van een zeer zorgvuldige afweging. We zijn van meet af aan van 600
mensen uitgegaan. De vrees was dat als de gemeente niet op deze manier meewerkt, er een aanwijzing zou
komen vanuit de regering: dan bepaalt de regering zelf waar een azc komt en staat de gemeente buitenspel.
Dat is ook gebeurd met burgemeesters die een andere verdeling van het aantal wensten. Door
medewerkzaam te zijn heeft de gemeente bovendien een veel betere onderhandelingspositie, bijvoorbeeld
om extra geld voor de politie van Rotterdam-Zuid te krijgen.
Antonius staat leeg, had het azc daar niet in gekund?
Antonius is geen eigendom van de gemeente maar van een particulier. Die heeft er andere plannen mee. De
gemeente heeft geprobeerd om het scenario van grondverwerving te vermijden.
Vragen aan wethouder Eerdmans
In de krant lazen we dat er ruimte was in de buurt van premier Rutte, maar daar mocht het kennelijk niet.
Wethouder Eerdmans kent de bedoelde kazerne bij Noorderhaven. Hij kent de criteria niet precies op grond
waarvan die locatie niet is gekozen. Asielzoekers moeten bijvoorbeeld ook naar de winkel kunnen. Een stad
zit ook met bestemmingen van gebieden, dat is onderdeel van het keuzeproces.
En hoe zit het dan met al die azc’s die een tijdje geleden zijn gesloten?
Het klopt dat er in tijden van verminderde instroom azc’s zijn gesloten. Men voorzag toen niet de instroom
van nu.
We zijn ook bezorgd om de onrust die straks gaat ontstaan tussen de Beverwaarders en die asielzoekers,
zodra ze boodschappen gaan doen en hier allemaal rondlopen.
Een andere bewoner, die zelf de buurtwebsite onderhoudt en onlangs het azc in Katwijk heeft bezocht,
vertelt over de onrust die in het begin ontstaat als mensen plotseling rijen buitenlanders bij het
pinautomaat zien staan. Dan bellen ze ongerust de politie. Die onrust vermindert in de praktijk echter snel
als mensen een beetje aan elkaar gewend raken, en gaan begrijpen dat die asielzoekers iedere week hun
weekgeld moeten pinnen om de boodschappen te doen. Voor hemzelf was het bezoek aan Katwijk een
heuse eyeopener. Sinds hij daar geweest is, vond hij de discussie over Keulen ineens te stuitend,
bijvoorbeeld als hij foto’s uit de Krim gebruikt zag worden om asielzoekers in diskrediet te brengen. Elkaar
ontmoeten neemt veel onmin door onwetendheid weg.
Waren de Polen en Bulgaren die hier nu crimineel bezig zijn eerst ook asielzoekers?
Wethouder Eerdmans antwoordt van niet. EU-burgers hebben geen verblijfsvergunning nodig om hier te
komen.
Wordt er iets gedaan om de Nederlandse normen en waarden aan de asielzoekers bekend te maken?
Vanaf het begin wordt er op de Nederlandse normen en waarden gewezen. Ook in de schakelklas waarin ze
terechtkomen is daar veel aandacht voor. Als mensen zich hier niet naar gedragen, krijgen zij daar last mee.

Een meneer zou zelfmoord hebben gepleegd omdat hij niet naar zijn eigen land mocht terugkeren. Klopt het
dat een asielzoeker wier verzoek in behandeling is, niet terug mag keren als hij dat wil?
Asielzoekers mogen altijd terugkeren als ze dat willen. Het azc is geen gesloten inrichting. De man die
zelfmoord pleegde, was een uitgeprocedeerde die juist niet terug wilde. Mensen moeten zich echter wel
wekelijks melden bij het COA om hun leefgeld te krijgen, dus ze kunnen niet helemaal van de radar
verdwijnen.
Krijgen de asielzoekers een eigen dokter en een eigen school?
Ja, een dokter en een wijkverpleegkundige langs op het azc. Buiten kantoortijden kunnen asielzoekers voor
advies bellen met het speciale gezondheidscentrum voor asielzoekers in Wageningen, waar tolken aanwezig
zijn. Ze komen hier dus niet allemaal naar het buurtgezondheidscentrum. De kinderen gaan naar een aparte
school aan de Olympiaweg, en er komt een aparte school in de wijk. Pas na minimaal een jaar gaan ze
mogelijk naar het regulier onderwijs. De kinderen moeten tijdens de procedure wel onderwijs krijgen,
omdat ze leerplichtig zijn.
Hoeveel mensen krijgen nu een status? En wie bepaalt dat?
De IND bepaalt dat. Ongeveer de helft van de asielzoekers krijgt momenteel een status.
Vraag aan de korpschef van de politie
Wie moeten we bellen als er straks politie nodig is?
Bij verdachte situaties mag altijd 112 worden gebeld. Voor minder dringende zaken kan de wijkagent
worden bereikt via 0900 8844. Er komt geen politiepost in het azc zelf, maar er is wel een speciale wijkagent
belast met het azc-zaken.
Vragen aan de locatiemanager van COA
Mogen de asielzoekers wegblijven uit het azc? Mogen ze op een pleintje bij de winkels samenscholen, wat
doen jullie aan onderwijs van normen en waarden? En als de situatie in het thuisland weer veilig is, verliezen
ze dan hun verblijfsrecht weer?
Een azc is geen gevangenis, mensen mogen erin en eruit wanneer ze willen. Er zijn wel huisregels zoals stilte
na 22.00 uur. Voor bezoek na dat tijdstip is toestemming van het COA nodig. Statushouders die niet
meewerken aan hun inburgering, worden gekort op hun uitkering. De verblijfsvergunning kan na een jaar
verlengd worden met drie jaar, daarna met vijf jaar, en pas daarna mag men de Nederlandse nationaliteit
aanvragen. Het is mogelijk dat de status wordt ingetrokken als het eigen land veilig is. Dan worden ze
gedwongen teruggebracht.
En wat als ze dan weer terugkomen?
Dan krijgen ze geen verblijfsvergunning, want dan komen ze uit een veilig land. De dossiers worden
zorgvuldig gewogen door de IND.
Afronding
Wethouder Eerdmans presenteert het Plan van Aanpak Beverwaard, dat bedoeld is om de wijk een extra
impuls te geven. Iedereen kan het plan inzien via www.rotterdam.nl/azcrotterdam.
Wethouder Eerdmans vraagt wie van de aanwezigen het leuk zouden vinden om als vrijwilliger iets met het
asielzoekerscentrum te gaan doen? Diverse aanwezigen vinden dit een goed idee, ook mensen die het
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eigenlijk heel spannend vinden dat het azc er komt.
De voorzitter kondigt aan dat er op maandag 18 april een vrijwilligersmarkt wordt gehouden in wijktheater
Islemunda bij Keizerswaard. Er zijn twee sessies, de eerste om 16.00 uur en de tweede om 18.00 uur.
Belangstellenden laten hun gegevens achter.
Verslag rondetafelgesprek, tafel 3
Gespreksleider:
Notulen:

Winfried Houtman (directeur Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente
Rotterdam)
Edwin Wendt

Winfried Houtman is gespreksleider van deze tafel. Hij geeft aan dat de burgemeester en mogelijk ook de
vertegenwoordigers van de politie zullen rouleren langs de tafels en dus vanzelf langskomen. De negen
bewoners aan deze tafel krijgen het advies alles te melden en te vragen wat ze willen. Met elkaar in
discussie gaan heeft geen zin: de organisatie wil tips en suggesties verzamelen.
Een speciale introductie krijgt de tiende aanwezige aan tafel. Ali Honar is nu nog locatiemanager van een
azc in Utrecht, hij wordt dat van het azc in Beverwaard. Of in dit azc veel gezinnen komen te wonen, weet
hij nog niet. Pas zeer kort van tevoren is het aanbod van dat moment duidelijk. De asielzoekers zijn
gescreend en krijgen bij aankomst in Ter Apel een medische check. Pas daarna worden ze over Nederland
verspreid. De asielzoekers blijven op de locatie aan de Edo Bergsmaweg totdat er duidelijkheid is over
definitieve toelating tot Nederland en een eigen huis hebben. Waar ze daarna komen wonen, hebben ze
niet zelf in de hand. Dat bepaalt het COA op basis van de beschikbaarheid van woonruimte. De gemeente
Rotterdam heeft daar geen invloed op. Ook Rotterdam reserveert woonruimte voor statushouders. In 2015
was dat voor 900 mensen, dit jaar gaat het om 1.600 mensen.
De heer Honar werkt inmiddels 23 jaar voor het COA. In die jaren heeft hij gemerkt dat het gemiddelde
verblijf zeven tot acht maanden is. Wie een negatieve beschikking heeft, daartegen in beroep gaat en moet
wachten op de rechterlijke uitspraak, kan tot anderhalf jaar in onzekerheid zitten. De heer Honar geeft
desgevraagd aan dat de ambtenaren van de IND goed zijn getraind om de verhalen van de vluchtelingen te
checken en na te gaan of de reden van de vlucht (politiek, religie, vrees voor dictatoriale maatregelen)
gegrond is.
Op het AZC wordt de asielzoekers niet alleen onderdak geboden, benadrukt de heer Honar. Zij krijgen
trainingen aangeboden, er wordt gewerkt aan de inburgering, waarbij het om zowel taalles als om
kennismaking met de Nederlandse cultuur gaat. De begeleiding start zodra de mensen in het azc
terechtkomen. Als ze het azc verlaten met een verblijfsstatus, vindt een ‘warme dossieroverdracht’ plaats
aan de gemeente waar zij worden geplaatst. Men moet voldoen aan de beschikbaarheidseisen van de
inburgering. Wie daar niet aan voldoet, wordt zodra de status is verleend gekort op zijn of haar uitkering.
Dit gegeven leidt tot verbazing aan de tafel. Het is dus niet zo dat men dan geen asiel krijgt. De heer Honar
geeft aan dat men is gevlucht om politieke of religieuze redenen. Daar doet het gedrag in Nederland niets
aan af. Een bewoner reageert dat van iemand die vlucht, mag worden verwacht dat hij op zijn knieën ligt
voor het land dat hem toelaat. Dat is in de meeste gevallen ook zo, reageert de heer Honar. Met name uit
Syrië komen zeer hoogopgeleide mensen naar Nederland, zoals tandartsen en artsen. Desgevraagd
antwoordt de heer Honar dat deze artsen doorgaans nog twee jaar extra studie nodig hebben om hun
diploma ook voor Nederland geldend te maken. Wil men niet al uit zichzelf snel Nederlands leren, dan
gebeurt dit wel via de leerplichtige kinderen, die in Nederlandstalige klassen terechtkomen. Ook de ouders
willen zo snel mogelijk de meester of juf begrijpen. De voorzitter vult aan dat Rotterdam, los van de nu
actuele vluchtelingenproblematiek, al jaren veel ervaring heeft met onderwijs aan anderstaligen.
Op de vraag hoe het programma er buiten de verplichte activiteiten om uitziet, antwoordt de heer Honar
dat het azc geen gevangenis is. De meesten kiezen, naast deelname aan sport of fitness op het azc, voor
intern vrijwilligerswerk of schoonmaakwerk. Wie wil en daar toestemming voor krijgt (en ten minste een

halfjaar in Nederland is), kan buiten het centrum werken, conform de regels.
Een bewoner die werkzaam is in het openbaar vervoer, merkt dat het in- en uitchecksysteem voor de
meeste asielzoekers te moeilijk is: 70% reist zwart. Hij komt ze als controleur tegen omdat ze vanuit andere
azc’s naar deze regio reizen, bijvoorbeeld voor familiebezoek. Hij tekent hierbij aan dat het systeem voor
veel Nederlanders net zo onduidelijk is en dat het zwartrijden lang niet altijd opzet is. De heer Honar geeft
aan dat dit soort onderwerpen wordt meegenomen in de inburgering.
De plek van de heer Honar aan de tafel wordt overgenomen door politiechef Frank Paauw, korpschef van de
politie Rotterdam-Rijnmond. Hij krijgt direct de vraag of er vanwege de komst van het azc meer politie naar
de Beverwaard komt. Een azc zorgt doorgaans niet echt voor problemen, mits het niet te groot is, zoals een
complex met 3.600 asielzoekers eerder in Nijmegen. De oververtegenwoordiging van jonge mannen in de
meeste complexen is goed te verklaren, geeft hij aan. Jonge mannen hebben vaak het meest te vrezen in
hun vaderland. Zij zijn het die worden geronseld door ISIS of die het leger in moeten. Als zij met hun gezin
besluiten te vluchten, gaat de man meestal vooruit. Dat er spanningen optreden in de azc’s, is te verklaren
doordat mensen met een verschillende landsaard met weinig privacy bij elkaar zijn gezet. In zo’n situatie
kunnen snel irritaties optreden. De politiechef wil niet beloven dat een asielzoeker nooit een meisje uit de
buurt nafluit. Maar betrokkene heeft er belang bij zich te gedragen, want hij wil hier blijven. Als er
incidenten optreden, is dat meestal binnen het azc. Er komt extra toezicht in de wijk, maar als back-up, het
COA is er voor het azc zelf.
Op de vraag van een bewoonster of de asielzoekers zich moeten kunnen identificeren, antwoordt de heer
Paauw dat hij, gelukkig, niet iedereen altijd om zijn ID mag vragen. Dat mag alleen als er aanleiding voor is.
Voor iedereen die rechtmatig in Nederland is, gelden dezelfde regels. De vluchtelingen worden opgenomen
in de Gemeentelijke Basisadministratie. Zodra hen de verblijfsstatus wordt verleend, krijgen ze een
burgerservicenummer.
Op dit moment wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van het azc. In de zomer is het uit portacabins
opgebouwde centrum klaar. Belangstellenden zullen dan desgewenst worden rondgeleid in het azc. De
vraag of er 24 uur per dag politie aanwezig is, wordt ontkennend beantwoord. Daar is geen reden voor.
Bovendien mag het niet zonder gedegen analyse vooraf. De camera’s die er komen, zijn op het azc zelf
gericht.
De heer Paauw maakt aan deze tafel plaats voor burgemeester Aboutaleb. Hij geeft aanvullend antwoord
op de cameravraag. De vestiging van een asielzoekerscentrum is geen reden voor extra camera’s, net zo min
als het reden is voor extra politie. Dit humanitaire probleem mag niet zonder reden worden
gecriminaliseerd. De burgemeester is trots dat hij kan helpen het leed van medeburgers te verzachten. Hij
weigert het asielzoekersvraagstuk te beschouwen als een veiligheidsvraagstuk. Natuurlijk zitten er
criminelen bij. Maar criminelen waren er altijd al. De meeste problemen zijn intern te verwachten: alles wat
gebeurt als te veel mensen te dicht op elkaar zitten, gebeurt ook in het azc. De beveiliging is in eerste
instantie de taak van het COA. Bij strafbare feiten komt de Officier van Justitie in beeld. In het onderzoek
krijgt Justitie van de burgemeester meer armslag dan in het verleden. Wijzen vele vingers naar één persoon,
dan moest in het verleden vaak worden geseponeerd bij gebrek aan bewijs. Nu zal zo iemand beslist
worden uitgenodigd voor een stevig gesprek. Mondt het wangedrag uit in een echt misdrijf, dan zal de
betrokkene uit de asielprocedure worden gezet.
Is het azc eenmaal in gebruik, dan wordt het beschouwd als bewoonde omgeving. Mensen moeten er een
kijkje kunnen nemen, antwoordt de burgemeester op een vraag. Maar het mag geen ‘aapjes kijken’ worden,
net zo min als de wijkbewoners het fijn vinden dat een hele groep mensen bij hen het huis komt bekijken.
Maar wie geïnteresseerd is in het azc, mag zich altijd aanmelden als vrijwilliger. Het contract voor het azc op
deze plek geldt voor vijf jaar. Hoewel dat net na zijn tweede ambtstermijn is, geeft burgemeester Aboutaleb
aan geen voorstander van sloop te zijn, zoals een inwoner van Ridderkerk nu al toegezegd wil hebben. Aan
deze tafel erkennen diverse bewoners dat dat zonde is en dat er nadien diverse nuttige dingen mee gedaan
kunnen worden.
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De bewoners kunnen te horen krijgen welke nationaliteiten uiteindelijk in de Beverwaard gevestigd zullen
worden. Op de vraag van een bewoonster waarom ook mensen uit Eritrea worden opgevangen, terwijl dat
geen oorlogsgebied is, antwoordt de burgemeester dat iemand niet uit een oorlogsgebied hoeft te komen
om vluchteling te zijn. Wie lid is van de politieke oppositie in een dictatuur, homoseksueel in een strengreligieus land of als schrijver in ongenade is gevallen bij zijn president, kan een goede reden hebben om te
vluchten. Vluchten doet iedereen die vreest voor zijn leven.
De tafelvoorzitters sluiten de gedachtewisseling aan hun tafels af om 20.13 uur. Burgemeester Aboutaleb
besluit de bijeenkomst plenair met een afsluitend woord.

Slotwoord door burgemeester Aboutaleb
De burgemeester bedankt iedereen die deel heeft genomen aan deze laatste bijeenkomst. Veel mensen
hebben hard gewerkt om de avond in goede banen te leiden. Hij vond het een mooie avond, waarbij hij zo
goed mogelijk en oprecht antwoord heeft gegeven op de soms kritische vragen. Bijvoorbeeld de vraag
waarom er overwegend jonge mannen naar Nederland komen. Dit zijn vaak mannen uit oorlogsgebieden.
Sommigen gaan zelf het leger in om de vijand te verslaan, maar moeten dan op eigen mensen schieten. Dat
is een reden om te deserteren. Mannen die te lang moeten wachten op gezinshereniging in Nederland,
gaan vaak eerder terug.
De burgemeester zegt dat hij een groot voorstander is van veiligheid door samenwerking met politie en
justitie. Als er gevoelens van onveiligheid ontstaan, moet dit serieus worden genomen. Er wordt meer
geïnvesteerd voor een gevoel van veiligheid in de stad, zodat Rotterdam het beter doet dan een jaar
geleden. Belangrijk is ook om te investeren in intelligentie om mensen sneller op te kunnen sporen of een
aanslag te voorkomen. Verder vindt hij het terecht om iets terug te doen voor de wijk. Bewoners krijgen nog
informatie over het plan van aanpak Beverwaard. Hij wil graag initiatief nemen, maar bewoners moeten er
zelf ook hun schouders onder zetten. Zij hebben inspraak over waar de middelen aan besteed moeten
worden. Hij zegt blij te zijn met deze avond en bedankt iedereen voor zijn inbreng.
De bijeenkomst wordt afgesloten om 20.20 uur.

Verslag Bewonersbijeenkomst azc Beverwaard

Rondetafelgesprekken 16 maart 2016
18.30-20.30 uur
Locatie: Buurtcentrum de Focus, Oude Watering 324, Rotterdam
Inleiding door de heer Andela
De avondvoorzitter opent de vierde bewonersavond en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Bewoners uit de wijk
Beverwaard en IJsselmonde zullen met elkaar in gesprek gaan. Zij worden vanavond als individu centraal gesteld en
kunnen al hun vragen stellen. Behalve burgemeester Aboutaleb en wethouder De Jonge zijn de locatiemanager van het
COA Utrecht, de politiechef en de plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie aanwezig om vragen te beantwoorden.
Opmerkingen en vragen worden meegenomen in het verslag. Hij wenst iedereen succes en een goed gesprek toe.

Verslag rondetafelgesprek – TAFEL 1
Gespreksleider:
dhr. W. Houtman (directeur maatschappelijke ontwikkeling gemeente Rotterdam)
Notulist:
mw. M.G. Buesink
De heer Houtman stelt zich voor als gespreksleider en verwelkomt iedereen aan tafel. Hij geeft een toelichting op het
verloop van de avond. Er wordt een kort voorstelrondje gehouden. Hij vraagt wie er wil reageren.
Veiligheid
Een bewoner geeft aan dat zij het idee van een azc aanvankelijk beangstigend vond. Men hoort alleen maar negatieve
geluiden en weet niet wat men kan verwachten. Asielzoekers komen uit een andere cultuur en hebben hier maar een
klein stukje ruimte om te leven. Zij heeft een azc in Eindhoven bezocht en heeft daar een rondleiding gekregen. Dit had
een positief effect. Dit zouden meer mensen moeten doen. In Eindhoven worden bij klachten meteen maatregelen
genomen. Zij hoopt dat dit hier straks ook gebeurt en dat het contact tussen politie en wijkagent goed verloopt.
De voorzitter geeft aan dat er in het wijkcentrum een spreekuur komt van de wijkagent. Daar kunnen mensen met hun
vragen of klachten terecht. Mevrouw Klein (programma Asiel & Vluchtelingen gemeente Rotterdam) voegt hieraan toe
dat het azc Beverwaard qua regels en handhaving vergelijkbaar zal zijn met het azc in Eindhoven.
De heer Honar geeft aan dat hij heel blij is met initiatieven van buurtbewoners om een azc te bezoeken. Zij krijgen
hierdoor een andere indruk. In het azc in Utrecht – waar 450 asielzoekers wonen – worden regelmatig rondleidingen
gehouden. Tijdens een rondleiding vragen mensen vaak waar alle asielzoekers zijn. De heer Honar zegt dat asielzoekers
vrije bewegingsruimte hebben. Een azc is geen gevangenis. Zij zijn wel verplicht om zich een keer per week te melden
bij de vreemdelingenpolitie in het azc. Als zij twee keer verzuimen om zich te melden, krijgen zij een kamercontrole. Zij
zetten hiermee hun rechten op asiel op het spel en het kan voorkomen dat iemand moet vertrekken. Het COA werkt
met veel organisaties samen. Er is 24 uur beveiliging op elk azc. De beveiliging rapporteert alles wat er gebeurt.
Status asielzoekers
Een bewoner geeft aan dat zij nog nooit een azc heeft bezocht. Zij hoort er verhalen over maar het is allemaal nog niet
tastbaar. Zelf komt zij uit Suriname maar woont al 18 jaar in de Beverwaard. Na verloop van tijd in een andere
omgeving leert men met elkaar te leven. Dat is haar ervaring. Zij vraagt wat er gebeurt met asielzoekers die een status
krijgen.
De heer Honar geeft aan dat asielzoekers met een status nog een tijdje in het azc kunnen blijven, totdat zij naar een
andere locatie kunnen.
Mevrouw Klein merkt op dat asielzoekers met een status door middel van het project 'Maatje voor maatje' andere
asielzoekers kunnen helpen. Zij doen hiermee vrijwilligerswerk in het azc waar zij verblijven.
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Huisvesting
Een bewoner vraagt zich af in hoeverre jongeren en andere bewoners van Rotterdam worden benadeeld ten opzichte
van statushouders (vluchtelingen die na de procedure een vergunning hebben gekregen en in Nederland mogen
blijven) bij de toewijzing van een woning. Zij heeft kinderen die straks het huis uit gaan. Als vluchtelingen woningen
krijgen toegewezen, wordt het moeilijker voor de eigen bevolking om een woning te vinden.
De voorzitter geeft aan dat statushouders evenredig over het land worden verdeeld. Tot de zomer komen er in
Rotterdam 900 mensen die gehuisvest moeten worden. Er wordt goed gekeken naar de verdeling van woningen.
Mensen met een urgentie krijgen voorrang. Hij vertelt over een initiatief van stichting De Verre Bergen die
100 woningen heeft aangekocht. Deze woningen worden beschikbaar gesteld voor vluchtelingen met een status. Deze
statushouders komen dus niet in de sociale woningbouw terecht. Dit helpt de gemeente om de huisvestingsdruk
beperkt te houden.
NB. Het aantal van 600 asielzoekers in het azc, staat los van de mensen met een status die gehuisvest worden in
Rotterdam.
De heer Honar geeft aan dat asielzoekers geen voorkeursbehandeling krijgen. Als het azc wordt geopend, komen de
meeste asielzoekers binnen een week binnen. Op het moment dat zij een status krijgen, kunnen zij een uitkering
aanvragen van de sociale dienst.
Werkgelegenheid en vrijwilligerswerk
Een bewoner (docent van beroep) vertelt dat hij op dit moment geen werk heeft, maar graag bij het azc aan de slag wil
gaan. Hij vraagt naar de mogelijkheden. Een andere bewoner wil weten of asielzoekers zelf ook vrijwilligerswerk
kunnen doen.
De heer Honar legt uit dat er bij het azc Beverwaard ongeveer 25 vacatures voor betaalde functies bij het COA komen.
Er zijn ook verpleegkundigen en artsen nodig. Die functies vallen niet onder het COA, maar het COA werkt wel met hen
samen. Een aantal interne kandidaten heeft voorrang. Er is ook vrijwilligerswerk. Vluchtelingenwerk Nederland werkt
veel met vrijwilligers. Zij is verantwoordelijk voor de begeleiding van vluchtelingen. Vrijwilligers worden hier intensief
bij betrokken. Asielzoekers kunnen zelf ook als vrijwilliger aan de slag, bijvoorbeeld in de leslokalen, sportzalen of bij
de begeleiding van asielzoekers.
Een bewoner zegt in de zorg te werken. Zij geeft aan dat er soms maatjes worden gezocht omdat bepaalde functies
niet meer betaald kunnen worden. Het blijkt moeilijk om hier vrijwilligers voor te vinden. Zij vraagt zich af of er voor
het azc wel genoeg vrijwilligers zullen zijn.
De heer Honar geeft aan dat hij in Utrecht voldoende aanbod van vrijwilligers heeft. Het COA is niet alleen
verantwoordelijk voor de opvang maar ook voor de begeleiding van asielzoekers. Vrijwilligers zijn van harte welkom.
Mevrouw Klein zegt dat de gemeente het aanbod van vrijwilligerswerk in het azc wil koppelen aan de
vrijwilligersorganisaties. Er zijn functies in de zorg, op het gebied van taallessen en andere functies. Op deze manier
kunnen gegevens worden uitgewisseld.
Cultuurverschillen
Een bewoner vraagt zich af hoe het straks zal gaan met alle verschillende culturen van asielzoekers. Hoe gaat het
contact onderling verlopen?
De heer Honar licht toe dat het met zo veel nationaliteiten logisch is dat mensen weleens ruzie krijgen. Zij verkeren
bovendien in een onzekere situatie. Het gebeurt regelmatig dat ouders ruzie krijgen met elkaar over hun kinderen,
maar dat hoort erbij. Hij is benieuwd hoe buurtbewoners de veiligheid in het nieuwe azc zullen ervaren als zij een
kijkje komen nemen. Hij nodigt bewoners hiertoe hartelijk uit. Bij het azc in Utrecht dat gaat sluiten, komen er zelfs
mensen die vragen of het verblijf van het azc niet verlengd kan worden, omdat zij het als positief ervaren.

Het omgaan van jongeren met het azc
Een bewoner vraagt zich af hoe de jongeren van de wijk zullen reageren op het azc.
De heer Honar zegt dat er verschillende manieren zijn om jongeren meer bij het azc te betrekken. In Utrecht zijn er
jongeren die heel goed kunnen musiceren. Een keer per week wordt er een muziekavond georganiseerd. Zo kunnen
asielzoekers met buurtbewoners in contact komen. Dit geldt ook voor sportieve activiteiten. De begintijd van een azc is
altijd een drukke periode. Medewerkers en asielzoekers moeten elkaar leren kennen. Na een tijdje kent iedereen
elkaar en wordt het allemaal wat gemakkelijker.
Wethouder De Jonge schuift aan tafel aan. De voorzitter vraagt wat er verder nog in de wijk speelt. Bewoners hebben
nu de gelegenheid om dit aan te geven.
Reacties van bewoners:
- Het winkelcentrum is niet meer wat het geweest is, maar er zijn weinig problemen in de wijk. In 18 jaar tijd is de
wijk positief veranderd.
De wethouder: welke winkels zouden er in het winkelcentrum nog bij kunnen?
Bewoner: er zouden winkels als een Prijsmepper of Zeeman bij kunnen. Jammer dat de Lidl is weggegaan. De
huurprijzen van panden zijn hoog. Zo wordt het moeilijk voor winkelhouders.
- Mensen in de Beverwaard zijn close met elkaar. Er is een gehechtheid tussen mensen in de wijk.
- Zijn er mensen van het woonwagenkamp uitgenodigd?
De wethouder: er zijn voor een eerdere bewonersavond ook mensen van het woonwagenkamp uitgenodigd.
- De bevolking is rustiger geworden. De sfeer was bij de eerste bijeenkomst in de tent behoorlijk negatief en heftig.
Er werd alleen maar geschreeuwd, maar dat is nu anders. Wel blijft er een houding van 'eerst zien, dan geloven'.
Burgemeester Aboutaleb schuift aan tafel aan. De voorzitter informeert in het kort wat er is besproken. Bij bewoners
bestaat nog onduidelijkheid over de opvolging bij meldingen van klachten of criminaliteit. Hij vraagt om een reactie.
De burgemeester benadrukt dat alle meldingen serieus worden genomen. Het is belangrijk dat mensen klachten
blijven melden, want dit leidt tot een dossier. Wat ermee gedaan wordt, hangt van het type melding af. Bij de
meldkamer worden alle gesprekken opgenomen. De burgemeester verwacht niet dat er dramatische dingen gaan
gebeuren. Illegalen houden zich meestal koest, omdat zij niet op willen vallen. De meeste meldingen komen vanuit het
asielzoekerscentrum zelf. Van asielzoekers wordt nagegaan of zij een voorgeschiedenis hebben, bijvoorbeeld met
betrekking tot oorlogsmisdaden. De IND hanteert methodes om mensen te filteren op dit soort zaken. Uiteindelijk
moet 25% van de asielzoekers het land weer verlaten.
Een bewoner zegt dat zij heeft gehoord dat er extra geld vrijkomt voor de wijk. Zij vraagt of dit klopt.
De burgemeester geeft aan dat er een forse investering is gedaan in de woningbouwvereniging om de buurt op te
knappen. Ook het geplande onderhoud wordt in het pakket meegenomen, zodat hier sneller mee kan worden
begonnen. Hij daagt de buurt uit om met ideeën te komen over wat zij graag willen in de wijk. Bewoners hoeven niet
te wachten totdat de gemeente met plannen komt. Iedereen kan en mag zich uitspreken. Het is aan de politiek wat
men hiermee doet.
De voorzitter rondt het gesprek af en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

Verslag rondetafelgesprek – TAFEL 2
Gespreksleider:

Dhr. H. Nijman (directeur Toezicht & Handhaving gemeente Rotterdam)
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Notulist:

Mw. I. Lit

De tafelgenoten stellen zich aan elkaar voor. Aan deze gesprekstafel zijn vijf bewoners van twee deelgemeenten
Rotterdam aangesloten: drie bewoners uit Beverwaard en twee uit IJsselmonde.
Daarnaast neemt Marianne Nolet, locatiemanager van het COA Gorinchem, aan dit gesprek deel en de heer Frank
Paauw, politiechef. Later zullen de burgemeester en de wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg aansluiten.
Van het gesprek wordt een kort verslag geschreven, dat de tafelgenoten allemaal zullen ontvangen.
Communicatie met de wijk
Een van de tafelgenoten opent het gesprek en vertelt dat hij een uitgesproken mening heeft over vooral de wijze van
communiceren met de bewoners in de wijk. Hij wil dat de communicatie verbetert. In dat kader wijst hij erop dat de
bewoners pas geïnformeerd werden toen het besluit om asielzoekers in de wijk op te gaan vangen al in gang werd
gezet. Hij brengt opvang van asielzoekers in verband met vernielingen in de wijk. De criminaliteit in de wijk was juist
afgenomen in de Beverwaard en het is relatief rustig in de wijk. Hij maakt zich zorgen dat dit zal veranderen met de
huisvesting van 600 asielzoekers op een terrein in de wijk. Het is een groot aantal en de tafelgenoot vraagt aandacht
voor de samenstelling van de bewoners in het azc.
Zijn tweede aandachtspunt betreft vacatures voor het azc. Hij toont een publicatie van een vacature waarin mensen
worden opgeroepen om te solliciteren naar de functie van huismeester. Deze buurtbewoner wil graag dat het azc
kansen biedt aan de wijk en dat mensen uit de wijk een werkplek kunnen krijgen in het azc. Hij vraagt aandacht voor
de communicatie hierover met de wijkbewoners.
Marianne Nolet van het COA Gorinchem legt uit dat medewerkers geworven worden via uitzendbureau Start People.
Dat is het uitzendbureau dat werft voor azc’s in Nederland. Mensen die belangstelling hebben om een vacature in het
azc Beverwaard te vervullen, kunnen zich melden bij Start People.
Politiechef Paauw benadrukt dat de burgemeester er waarde aan hecht dat het azc iets van de Beverwaard wordt en
dat juist vanuit dat oogpunt ruimte wordt geboden aan mensen uit de Beverwaard die in het azc Beverwaard willen
werken of vrijwilligerswerk willen doen.
De aan het begin van het gesprek gemaakte opmerking dat het allemaal wel erg snel gaat, heeft te maken met de
besluitvorming in het gemeentebestuur.
De politiechef antwoordt op een vraag over identificatie van de asielzoekers (in het voormalige politiebureau in
IJsselmonde), dat de identificatie bestemd is voor intern gebruik. De mensen komen met een bus aan, worden
geïdentificeerd en verlaten het gebouw weer met de bus. De tafelgenoot die deze opmerking heeft ingebracht, noemt
een voorbeeld waarbij asielzoekers in de wijk liepen. De politiechef benadrukt dat dit soort problemen zullen worden
voorkomen.
Samenstelling en herkomst
Een van de tafelgenoten informeert naar de samenstelling van de asielzoekers en hun herkomst. Als voorbeeld noemt
hij het functioneren van het azc in Katwijk waar voornamelijk mannen zijn die er al heel lang zitten. Hij vindt 600
mensen een groot aantal en in het bijzonder wanneer het dan allemaal mannen zijn. De politiechef licht toe dat de
gemeente Rotterdam en de politie geen voorstander zijn van huisvesting van 600 mannen of 600 vrouwen in het azc.
De wens is dat er zowel alleenstaande mannen als alleenstaande vrouwen én gezinnen gehuisvest worden in het azc.
Aan de plaatsing in het azc gaat een screening vooraf. De politie screent zo zorgvuldig mogelijk. Vooral in de eerste
gewenningsfase zal de politie extra actief zijn in de wijk. Het is de bedoeling dat de mensen niet voor jaren in het azc
blijven: ze stromen door naar een woning zodra die beschikbaar komt.
De politiechef wijst erop dat de gemiddelde asielzoeker uit Syrië in het algemeen hoog opgeleid is en een goede
beschaving heeft. Het gaat om mensen met een goed maatschappelijk niveau, sommigen hadden een bedrijf in het
oorlogsgebied, sommigen waren arts of tandarts. Hij benadrukt dat het niet gaat om mensen die aan de armoedegrens
leefden.
Een andere buurtbewoner wil dat zijn gezin rustig kan wonen in Beverwaard en weet niet of hij zich zorgen moet gaan
maken over de veiligheid nu er een grote groep asielzoekers in de wijk wordt geplaatst. De politiechef benadrukt nog
eens dat vooral in de beginperiode er sprake is van extra toezicht. Hij wijst erop dat de ‘blik van heel Nederland’
gericht is op de omgeving van asielzoekerscentra. Daarom krijgt de openbare veiligheid in en rond Beverwaard
aandacht.
Het is op dit moment nog onbekend wat de afkomst van de asielzoekers is, maar verwacht wordt dat de grootste groep
uit Syrië komt.
De asielzoekers gaan wonen in zogenaamde portakabins geschikt voor acht personen. Daarin worden gezinnen
gehuisvest en in andere portakabins acht mannen of acht vrouwen. De portakabins bestaan uit een woonkamer,

keuken, douche, toilet en slaapkamers. De asielzoekers onderhouden de woningen zelf. Er komt ook een ruimte waar
scholing kan worden gegeven.
Burgemeester Aboutaleb schuift aan de gesprekstafel aan.
Gang van zaken in het azc
Een buurtbewoner heeft zich opgegeven als vrijwilliger en vraagt naar de dagbesteding van de asielzoekers. Er worden
activiteiten georganiseerd voor de asielzoekers in de vorm van sport, educatie, vrijetijdbesteding. In Leiden, waar 300
mensen worden opgevangen, worden verschillende leuke dingen gedaan.
De kinderen gaan naar internationale schakelklassen. Zij gaan niet naar de bestaande scholen in de Beverwaard. Dat
gebeurt pas op het moment dat een gezin permanente huisvesting in de Beverwaard krijgt. Tot dat moment wordt het
reguliere onderwijs niet belast met kinderen die tijdelijk in het azc wonen, maar komen er aparte klassen voor de
kinderen van de asielzoekers
Het is niet duidelijk hoe lang de mensen in het azc blijven.
Overleg met de burgemeester
Een tafelgenoot noemt de voorkomende problemen in de wijk als werkloosheid, bijstand, schuldhulpverlening. Hij
noemt daartegenover wijkbewoners met een eigen woning en werk. Vervolgens legt hij uit dat de overheid de neiging
heeft om alles wat niet goed gaat als eerste op te pakken en brengt dat in relatie met de financiën.
De burgemeester benadrukt dat de woningbouwvereniging gaat investeren om de kwaliteit van de sociale
woningbouw te verbeteren. Dat heeft niet te maken met de komst van het azc in de Beverwaard, maar het betreft
gepland onderhoud en verbeteringen om hiermee iets aan de bewoners van de Beverwaard terug te geven.
Naast de reguliere investeringen zullen er ook extra investeringen plaatsvinden, maar alle reguliere budgetten blijven
bestaan. De burgemeester benadrukt dat de kracht van de wijk erg belangrijk is. De gemeente waardeert zeer alles wat
de wijk zelf organiseert.
De burgemeester zegt dat er een bijeenkomst wordt gepland voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen. Hij nodigt
belangstellenden daarvoor uit.
Verder is de burgemeester zelf voor vragen bereikbaar. Hij nodigt de bewoners uit om hem een bericht te sturen.
Gemiddeld een keer per week gaan de politiechef, het OM en de burgemeester naar een wijk. Dat betekent dat hij 27
keer per jaar in een buurt is om zelf te kijken naar sterke en zwakke punten in de wijk. Er is in Rotterdam veel kracht in
de wijken en er is sprake van een grote dynamiek.
De burgemeester voelt zich zeer betrokken bij zijn burgers en zoekt naar oplossingen voor problemen.
De eerder door een van de tafelgenoten genoemde en getoonde vacature voor huismeester van het azc, neemt de
burgemeester mee voor overleg met de desbetreffende verantwoordelijken en vraagt na wat de status is.
Ten slotte vraagt een van de tafelgenoten naar het aantal beschikbare woningen in Rotterdam. Hij wil dat zijn kinderen
later een woning kunnen krijgen/vinden in Rotterdam.
Er worden ook veel woningen in Rotterdam gesloopt. Dat samen met de komst van 600 asielzoekers in de Beverwaard,
baart hem zorgen over voldoende woningen op termijn.
De burgemeester beaamt deze gevoelens en wijst op het raadgevende referendum op 25 mei a.s. in Rotterdam over
de sociale huursector in Rotterdam. De aanleiding voor dat referendum is de Woonvisie van de gemeente Rotterdam
over huisvesting tot 2030. Hij vraagt de tafelgenoten om de kans te pakken en het beleid te beïnvloeden.
Wethouder De Jonge van Onderwijs, Jeugd en Zorg schuift aan de gesprekstafel aan. Hij is vroeger bewoner geweest
van Beverwaard.
Onderwijs
Een tafelgenoot vertelt dat zijn kinderen in de Beverwaard naar school gaan en dat de directrice van de desbetreffende
school haar school benoemd heeft tot probleemschool. In dat kader heeft zij genoemd dat de school te maken heeft
met grote klassen en financiële problemen. Hij vraagt de wethouder uitleg hierover, vooral omdat er straks wellicht
nog meer kinderen bijkomen als de asielzoekers een permanente plek in de Beverwaard krijgen. Hij wil niet dat de
school c.q. het onderwijs afglijden.
De wethouder beaamt dat de scholen in de Beverwaard groot zijn en dat er twee scholen met de naam Regenboog zijn
gevestigd. De ene Regenboog heeft een katholieke signatuur en de andere Regenboog een protestante signatuur. Dat
kan voor verwarring zorgen bij dit gesprek over welke Regenboog het gaat.
De kinderen uit het azc gaan naar aparte klassen en komen gedurende hun verblijf in het azc niet in het reguliere
onderwijs in de wijk. De scholen in de Beverwaard zullen er weinig van merken, omdat het onderwijs aan kinderen van
asielzoekersgezinnen apart georganiseerd is, tot de gezinnen en kinderen definitief gehuisvest worden. Pas dan komen
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ze in het reguliere onderwijs. Dan hebben ze de internationale schakelklas al achter de rug en spreken ze Nederlands.
De scholen mogen niet meer geld uitgeven dan ze krijgen. Dat voelt voor de scholen als een teruggang. In feite valt dat
mee, zegt de wethouder.
Voortgezet onderwijs ligt buiten de Beverwaard. Er wordt voor de kinderen uit het azc begonnen met twee
internationale schakelklassen. Het is op dit moment onduidelijk hoeveel kinderen er komen.
Een van de tafelgenoten is werkzaam in het basisonderwijs en wil graag als vrijwilliger de kinderen van het azc helpen.
Zij is op vrijdagmiddag daarvoor beschikbaar.

Verslag rondetafelgesprek – TAFEL 3
Gespreksleider:
Notulist:

mw. L. Veringmeier (programmadirecteur Asiel & Vluchtelingen)
dhr. J. de Boer

Lida Veringmeier opent het rondetafelgesprek, dat bedoeld is om te luisteren naar alles wat de bewoners bezig houdt
en zorgen baart in verband met de komst van het azc Beverwaard.
De acht tafelgenoten stellen zich voor. Het is een gemengd gezelschap dat deels al lang (soms meer dan twintig jaar) in
de Beverwaard woont, zich betrokken voelt bij wat er speelt in de Beverwaard, onder meer als vrijwilliger. Inmiddels is
ook burgemeester Aboutaleb aangeschoven, die dit jaar zijn 40-jarig Nederlanderschap viert en trots is op de warme
ontvangst en ondersteuning die hij in Nederland heeft mogen ontvangen.
Het karakter van de Beverwaard verandert
Op de openingsvraag van Lida naar de zorgen die er bij de tafelgenoten leven, worden de veranderingen, vooral de
laatste 10 jaar, in de bevolkingssamenstelling genoemd. Andere nationaliteiten, andere gewoonten, andere talen,
kinderrijke gezinnen, grotere doorstroming van bewoners zorgen voor een gevoel van vervreemding en onveiligheid:
men gaat ’s avonds liever niet meer alleen de straat op. Er is ook vrees voor de waardevermindering van
koopwoningen als gevolg van alle veranderingen in de Beverwaard de afgelopen jaren. Enkele tafelgenoten vinden dat
de Beverwaard een ‘beerput’ is geworden.
Een van de tafelgenoten wil een tegengeluid laten horen en wijst erop dat er ook heel fijne plekken zijn in de
Beverwaard. Dat zijn plekken waar de bewoners zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het onderhoud van de
woonomgeving en goede onderlinge contacten onderhouden. Zijn advies is dan ook om de veranderingen in de
Beverwaard positief tegemoet te treden en zelf initiatief te nemen om contacten met nieuwe bewoners te leggen.
De tafelgenote die werkzaam is als verloskundige pleit voor begeleiding van vrouwelijke bewoners van het azc, vooral
omdat de regels en procedures in de gezondheidszorg ingewikkeld en voor de buitenlander vaak onbegrijpelijk zijn. Zij
vraagt om meer contact en aandacht van de gemeente voor dit onderwerp. De burgemeester vraagt de deelneemster
om buiten de vergadering hierover persoonlijk met hem contact op te nemen voor overleg.
Subjectieve en objectieve veiligheid en handhaving
Een van de tafelgenoten: “Als je op dinsdag in Hoogvliet loopt en je vraagt willekeurige voorbijgangers hoe ze zich
voelen, dan zeggen 9 van de 10 zich onveilig te voelen.” De burgemeester noemt dat de Beverwaard in vergelijking
met enkele andere Rotterdamse wijken beter ‘scoort’, dat het veiliger is en dat de kwaliteit van leven verbetert. De
burgemeester haalt hiervoor de tweejaarlijkse enquête onder 30.000 inwoners aan, die men zelf op internet kan
bekijken. De tafelgenoten zijn sceptisch over deze cijfers; in plaats van schriftelijke enquêtes moeten de bewoners
mondeling benaderd worden, zo is de mening.
Vanuit de beheercommissie wordt aangedrongen op een frequentere registratie van alle, aan het azc gerelateerde
incidenten zodat de beheercommissie als schakel tussen de bewoners en de ‘autoriteiten’ de bewoners transparant
van informatie kan voorzien. Politiechef Frank Paauw, die is aangeschoven, licht toe hiernaar te willen kijken maar
geeft aan dat het niet altijd (direct) duidelijk is of er een direct verband kan worden gelegd tussen de aanwezigheid
van het azc en het incident dat zich heeft voorgedaan. De politiechef geeft als voorbeeld de zaak Marianne Vaatstra,
waarbij uiteindelijk niet een asielzoeker maar een buurman de moordenaar bleek te zijn. Wat de criminaliteitscijfers
betreft, stelt de korpschef dat het beter gaat met de Beverwaard, al is het geen ‘nonnenklooster’. Over de afgelopen
vijf jaar zijn er minder overvallen, diefstallen, zedendelicten, straatroven en inbraken geweest en de Beverwaard klimt
net uit een dal en het gevoel van de gemiddelde bewoner is dat het beter gaat. Toch blijkt het heel erg moeilijk om het
subjectieve gevoel van onveiligheid positief te beïnvloeden, volgens Paauw.
Dit maakt niet zo veel indruk op enkele tafelgenoten, “de werkelijkheid op straat is anders dan uit de statistieken

blijkt”. Onbezorgd buiten kunnen lopen, zich kleden zoals men prettig vindt, kunnen zeggen en doen wat men wil. Dat
gevoel van vrijheid wil men behouden.
De burgemeester wijst erop dat de meeste azc-gerelateerde incidenten zich binnen de muren van het azc voordoen.
Omdat het azc geen gevangenis is en de bewoners vrij zijn om hun tijd en activiteiten buiten het azc te besteden,
zullen de inwoners van de Beverwaard in het dagelijkse gebeuren niet zo heel veel van het centrum merken.
Er wordt gevraagd of er meer politiemensen komen en of er in De Focus een politiepost wordt ingericht. Politiechef
Paauw vertelt dat het korps over 7.000 agenten beschikt en dat de inzet in de Beverwaard zal worden vergroot door
het stellen van prioriteiten in de verdeling van het aantal agenten over de stad. Er komt geen zichtbare politiepost in
De Focus waar men aangiftes kan opnemen, wel is er een steunpunt in De Focus waar agenten een spreekuur houden.
Het is belangrijk dat agenten ‘op straat’ zichtbaar zijn en het gevoel van de bewoners kunnen ervaren. Aangifte kan
men digitaal doen, of mondeling op een centraal contactpunt. Politiechef Paauw verwacht niet dat door de komst van
het azc het aantal aangiftes zal verdubbelen. De tafelgenoten zijn echter niet overtuigd, zij voelen zich meer
gerustgesteld als er een zichtbare toename is van de politie die men persoonlijk kan aanspreken en waar men
persoonlijk aangifte kan doen.
Op de vraag wat je als burger mag doen om jezelf te verdedigen en welke middelen zijn toegestaan, geeft de
politiechef aan dat het gebruik van verboden middelen, zoals pepperspray, strafbaar is en dat de politie hiertegen zal
optreden. De tafelgenoten noemen voorbeelden van middelen die op zich niet verboden zijn maar in een bedreigende
situatie mogelijk ter zelfverdediging effectief kunnen zijn.
De bewoners van het azc: véél, alleen mannen, economische vluchtelingen?
Er is vrees over het aantal van 600 vluchtelingen en dat alleen mannen in het azc worden gehuisvest. Men betwijfelt of
niet velen om economische redenen hun thuisland ontvluchten en te zacht worden aangepakt als zij zich niet aan de
regels en de wetten houden. De burgemeester wijst erop dat de stad Rotterdam 625.000 inwoners en ruim 170
nationaliteiten telt. Hij vindt het dan ook vanzelfsprekend om gehoor te geven aan het verzoek van de regering om 600
vluchtelingen, het gaat in feite om 0,001% van het aantal inwoners van Rotterdam, tijdelijk huisvesting te bieden in het
azc Beverwaard. Daartegenover verwacht Rotterdam medewerking van het Rijk bij de financiering van de omvangrijke
en noodzakelijke vernieuwingen in de stad. De burgemeester wijst erop dat vooral de grote groep Syriërs serieuze
redenen heeft om hun land te ontvluchten: zij hebben het in het algemeen goed in hun eigen land en willen niets
liever dan teugkeren zodra de vredesonderhandelingen daadwerkelijk vruchten afwerpen.
De burgemeester merkt op dat het azc Rotterdam een tijdelijke functie heeft. Het azc d is voor de duur van vijf jaar
bedoeld om opvang te bieden gedurende het proces van de asielaanvraag, waarna de vluchteling elders in Nederland
wordt gehuisvest.
Een van de tafelgenoten stelt dat vluchtelingen die uit een oorlogsgebied komen welkom zijn, maar baalt er
tegelijkertijd van als ze merkt dat vluchtelingen klagen over het eten en de voorzieningen die Nederland voor hen
beschikbaar stelt. Een deelneemster is het hiermee eens: “Je moet eten wat de pot schaft”. Maar zij merkt
tegelijkertijd op dat zij als vrijwilligster bij de kledingbank regelmatig te maken heeft met klanten die eisen stellen ten
aanzien van de kleding die wordt verstrekt. Dat vindt zij ook niet kunnen.
Een van de tafelgenoten die als vrijwilliger in Servië vluchtelingen heeft geholpen, weet uit ervaring dat de
economische vluchtelingen, de gelukszoekers, aan de grens onmiddellijk werden teruggestuurd.
Op de vraag, of als het tot een akkoord komt met Turkije, wat het gevolg is voor het aantal vluchtelingen en het
verminderen van het aantal azc’s, antwoordt de burgemeester dat hiervoor geen gemakkelijk antwoord is te geven. De
vluchtelingen die een tijdelijke toelating krijgen zullen, zo verwacht hij, gefaseerd terugkeren. Dit is een proces dat een
aantal jaren duurt. Als het aantal vluchtelingen terugloopt, zullen niet eerst bestaande azc’s worden gesloten maar zal
de bouw van geplande extra azc’s worden stopgezet.
De gang van zaken in een azc
Inmiddels is Ali Honar, de beheerder van het azc Beverwaard aangeschoven bij het rondetafelgesprek. De
gespreksleider nodigt hem uit te vertellen over zijn ervaringen.
Ali stelt zich voor en vertelt dat hij sinds 1963 voor het COA werkt en op dit moment de leiding heeft over een azc met
400 vluchtelingen en een noodopvang met nog eens 500 vluchtelingen in Utrecht. In 1963 heeft hij ook in Rotterdam
in een azc gewerkt.
Ali schetst een beeld van de dagelijkse gang van zaken in het azc.
Hij vertelt dat er regelmatig rondleidingen voor belangstellenden worden gehouden, waarbij de bezoekers zich vaak
verrast afvragen waar toch het grote aantal bewoners is. De bewoners zijn vrij om overdag buiten het azc te gaan en te
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staan waar zij willen en deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer; het azc is geen gevangenis. De bewoners zijn
verzekerd en er zijn een huisarts en een verpleegkundige aanwezig. Een tafelgenote herhaalt haar pleidooi om ook een
verloskundige in het medische team van het azc op te nemen. Lida Veringmeier antwoordt dat hiernaar zal worden
gekeken.
Het azc beschikt over een eigen beveiliging en er zijn korte lijnen met de wijkagent, zodat snel een adequaat kan
worden gereageerd. Wat betreft het aantal incidenten licht Ali Honar toe dat het merendeel binnen het azc voordoet
en niet in de openbare ruimte. Gevraagd wordt of het azc ’s nachts geopend is. Ali antwoordt dat bezoekers, mits zij
hiervoor van het COA toestemming hebben, tot 23.00 uur worden toegelaten. Vanuit de beheercommissie wordt
benadrukt dat dit soort regels en procedures moeten worden beschreven, zodat de beheercommissie daarover
transparant kan communiceren met de bewoners van de Beverwaard.
Ali Honar merkt op dat mensen die vrijwilligerswerk doen in een azc aangeven dat de ervaringen die zij daar opdoen
ertoe leiden dat hun gevoel van onveiligheid afneemt. Dit maakt plaats voor een positieve houding ten opzichte van de
vluchtelingen en asielzoekers die in Nederland worden ontvangen.
De tafelgenoten komen aan het einde van het rondetafelgesprek en stellen vast dat zij in een prettige en open sfeer
hun zorgen hebben kunnen uiten en hun vragen hebben kunnen stellen. De tafelgenoten zeggen dat de antwoorden
die zij van de burgemeester, de politiechef en de beheerder van het azc hebben gekregen, hen een beetje hebben
gerustgesteld, maar dat de realiteit van de ‘echte’ wereld hen toch sceptisch stemt.
Met deze conclusie sluit de gespreksleider het rondetafelgesprek af en bedankt de tafelgenoten voor hun inbreng.

Afsluiting door burgemeester Aboutaleb
De burgemeester vond het een waardevolle avond. De gemeente wil de zorgen van bewoners niet bagatelliseren. De
gemeente wil bewoners ook niet onnodig angst aanpraten, maar op de juiste manier informeren. Hij waardeert deze
bijeenkomsten enorm. Onderwerpen als onderwijs, kinderen, cultuurverschillen en vrijwilligerswerk kwamen aan de
orde. De gemeente kan iets doen met ideeën die door bewoners naar voren worden gebracht. In de regering is men
vaak aan het bekvechten over verschillende onderwerpen, maar het wordt tijd om nationaal overeenstemming te
krijgen. Het is goed dat er een vastberaden stad zit tegenover de regering. Hij vindt het belangrijk om met alle politieke
partijen contact te onderhouden. Gemeentes hebben de regering nodig, maar bij de opvang van asielzoekers heeft de
regering de gemeentes nodig. Het is goed als bewoners zelf initiatief tonen. Hij noemt een voorbeeld, waarbij een
bewoner in Oost-Europa is geweest en nu zelf de handen uit de mouwen steekt. Andere bewoners zijn het contact met
de buurt verloren, maar daar zou de gemeente iets aan kunnen doen. Hij geeft aan dat bewoners hem kunnen mailen
met hun vragen of opmerkingen. Dit kan naar a.aboutaleb@rotterdam.nl. De burgemeester bedankt iedereen voor zijn
komst en bijdrage.

Slotwoord avondvoorzitter Andela
De heer Andela stelt vast dat er weer veel onderwerpen zijn besproken. Er zal hierna nog een bijeenkomst zijn. Hij
bedankt de burgemeester en alle aanwezigen en sluit de bijeenkomst af om 20.30 uur.

Verslag van bijeenkomst rondetafelgesprekken over de komst van azc Beverwaard
Datum en tijd: dinsdag 16 februari 2016, van 18.30-21.00 uur
Locatie: Buurtcentrum de Focus, Oude Watering 324, Rotterdam

Inleiding door de heer Andela
De avondvoorzitter opent de derde bewonersavond en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Bewoners uit de wijk
Beverwaard (en IJsselmonde) zullen met elkaar in gesprek gaan. Zij kunnen vanavond al hun vragen stellen en zorgen
uiten.
Behalve burgemeester Aboutaleb en wethouder Eerdmans zijn de locatiemanager van het COA Utrecht, de
plaatsvervangend politiechef, de hoofdofficier van justitie en de gebiedscommissie aanwezig om vragen te
beantwoorden. Opmerkingen en vragen worden meegenomen in het verslag. Bewoners zullen op de hoogte worden
gehouden van alle ontwikkelingen. De heer Andela wenst iedereen succes en een goed gesprek toe.
Per tafel schuiven burgemeester A. Aboutaleb, wethouder J. Eerdmans, de heer H. Wierda (plaatsvervangend
politiechef Rotterdam), de heer M. van Nimwegen (hoofdofficier van justitie), de heer A. Honar (locatiemanager COA)
door.

Verslag rondetafelgesprek tafel 1
Gespreksleider:
Notulist:

mw. L. Veringmeier (directeur Asiel en Vluchtelingen gemeente Rotterdam)
mw. M.G. Buesink

Mevrouw Veringmeier stelt zich voor als gespreksleider en verwelkomt iedereen aan tafel. Zij geeft een korte
toelichting op het verloop van de avond. Er wordt een voorstelronde gehouden.
Weerstand tegen het azc
Uit een aantal vragen blijkt dat bij bewoners weerstand bestaat tegen het komende azc. Een bewoner wil weten
waarom het azc iedereen ‘door de strot’ is geduwd en waarom men hier geen nee op heeft gezegd.
De burgemeester geeft aan dat alle belangen van de stad moeten worden afgewogen. Aan de regering worden
miljarden euro’s gevraagd voor allerlei zaken. Gevraagd werd om 1% van het totaal te besteden bedrag voor de opvang
van vluchtelingen in Rotterdam. De burgemeester gaf vervolgens opdracht om elke lapje grond in Rotterdam te
beoordelen. De Beverwaard bleek van alle plekken het minste aantal ‘rode vlekken’ te vertonen. Oorspronkelijk was
Beverwaard niet de eerste keus, maar het ombouwen van kantoren duurt bijvoorbeeld veel te lang. Een aantal andere
wijken werd van tevoren uitgesloten omdat zij vraagstukken hebben met Oost-Europeanen.
Andere vragen die worden gesteld:
- Waarom is ervoor gekozen om de politiepost in het wijkgebouw de Focus te vestigen en bijvoorbeeld niet in een
leeg winkelpand? Dit kan mensen verhinderen om ongedwongen binnen te lopen voor een kopje koffie.
De heer Wierda (politie Rotterdam): de uitkomst van de enquête was dat er meer politie moest komen in de wijk.
Dit stond als punt zelfs bovenaan de lijst.
- Hoe wordt omgegaan met de weerstand die bij mensen leeft?
De burgemeester: buurtbewoners zullen zelden spontaan zeggen dat zij een azc in de wijk willen hebben. Soms
moet men besluiten nemen waar weerstand tegen bestaat. Het is waarschijnlijk dat buurtbewoners er na drie jaar
anders over denken en het azc dan goedgezind zijn.
- Het PvdA wil in Rotterdam een tweede azc neerzetten. Waar komt deze te staan?
De burgemeester: het is niet uitgesloten dat er een tweede azc komt, maar op dit moment is dat nog niet aan de
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orde. En als dit aan de orde komt, zal dat zeker niet in de Beverwaard zijn.
Financiën en vergunningen
Meerdere bewoners willen graag weten hoe de financiële verhoudingen zijn. Er komen 600 kwetsbare mensen in de
wijk bij, dus dat betekent extra hulpverlening. Is de uitbreiding in het Plan van Aanpak bedoeld voor mensen in de wijk
of ook voor mensen in het azc?
De burgemeester zegt dat het billijk is om iets terug te doen voor de buurtbewoners. De woningbouwvereniging
investeert 23 miljoen euro voor het opknappen van de buurt. Ook het geplande onderhoud wordt een jaar naar voren
gehaald.
Wethouder Eerdmans geeft aan dat het Plan van Aanpak aangeeft dat er meer handhavers naar de Beverwaard zullen
gaan en langer op straat zullen surveilleren.
De gespreksleider vermeldt dat een aantal buurtbewoners bezwaar had ingediend tegen een kapvergunning die was
verleend. In een voorlopige voorziening heeft de rechter vastgesteld dat het bezwaar niet ontvankelijk was. De bomen
zijn gepakt. Bezwaren zijn nog in behandeling.
Onderwijs
Een bewoner vraagt wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot het onderwijs voor kinderen van asielzoekers.
De heer Honar (locatiemanager COA) zegt dat kinderen van asielzoekers verplicht zijn om naar school te gaan. Zij
komen wegens de taalbarrière eerst in een speciale klas. Dit is niet op de locatie van het azc, maar er wordt elders een
locatie gezocht. Na een jaar kunnen zij meestal naar een normale basisschool. In het azc wordt wel taalles voor
volwassenen gegeven. Dit onderwijs wordt zowel door betaalde leerkrachten als door vrijwilligers gegeven.
Instroom van asielzoekers
Een bewoner wil weten hoe het zit met de instroom en doorstroom van asielzoekers.
De heer Honar geeft aan dat asielzoekers niet allemaal tegelijk komen. Als het zover is, kunnen per dag 50 tot 100
asielzoekers instromen. De logistiek speelt daarbij een belangrijke rol. Meestal wordt drie dagen of een week van
tevoren gemeld welke mensen er komen. Dit zijn niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen. Als een
asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, kan hij of zij doorstromen naar een reguliere woning in een gemeente in
Nederland.
Veiligheid en politie
Verschillende bewoners hebben vragen met betrekking tot de politie. Wat is straks de verhouding van politie ten
opzichte van stadstoezicht? Wordt de capaciteit van de politie uitgebreid? Waarom werd het politiebureau hier
gesloten? Als men politie nodig heeft, is men meestal te laat. Wat gebeurt er als asielzoekers de regels overtreden?
De burgemeester geeft aan dat er een volwaardig politieteam gaat draaien als het nieuwe azc er is. Bij het azc zal
voldoende verlichting zijn en er worden camera's opgehangen. Hij nodigt mensen uit om een keer in een azc te gaan
kijken. De ervaring leert dat incidenten in azc’s heel beperkt zijn, al zullen er – net als in elke leefgemeenschap –
irritaties en ergernissen voorkomen. Er zal in ieder geval vaak gesurveilleerd worden.
Wethouder Eerdmans geeft aan dat er jeugdhandhavers, wijkhandhavers en interventie-eenheden zijn. Er zullen meer
jeugdhandhavers worden ingezet om te controleren wat er gebeurt. In groepjes van twee zullen zij bij winkelcentra
surveilleren. Zij kunnen bij ongeregeldheden worden aangesproken en staan in direct contact met andere diensten. Bij
handhaving zijn er 12 koppels agenten bijgekomen. Bij noodsituaties doet de politie een prioriteit-1-melding. Zij
moeten in principe binnen 15 minuten aanwezig zijn. Wijkbewoners kunnen bij afwezigheid van politie tot op
bepaalde hoogte zelf ingrijpen, maar zij kunnen zich ook tot de wijkagent richten.
De heer Honar zegt dat huisregels door asielzoekers ondertekend moeten worden. Als zij de regels overtreden, staan
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daar sancties op. Zo kan bijvoorbeeld een gedeelte van het weekgeld worden ingehouden. Bij ernstige delicten wordt
de politie ingeschakeld.
De heer Van Nimwegen vult hierop aan dat een asielzoeker die een strafbaar feit pleegt als ieder ander in Nederland
wordt behandeld. Asielzoekers hoeven doorgaans niet gelijk het land uit. Zo zit de wet niet in elkaar. Toch zijn door
invloed van de staatssecretaris de regels aangepast. Die zijn nu strenger dan voorheen.
De heer Wierda zegt het gevoel van buurtbewoners te begrijpen. Men heeft niet om een azc gevraagd. Als men echter
de beelden ziet van vluchtelingen bij de grens, moet men beseffen dat er meer aan de hand is. Vluchten doet men niet
zomaar. De hoofdofficier, de politiechef en de burgemeester denken met elkaar na over veiligheid. Zij vinden het
belangrijk om te weten wat er aan de hand is in de wijk. In Nederland zijn er per jaar 2,2 miljoen incidenten. Daarvan
zijn er 3.600 incidenten bij azc's, waarvan de helft uit hulpverleningsvragen bestaat. De conclusie is dat het hier om
een klein percentage gaat. Ook zitten de media er bovenop als er iets gebeurt.
Dagbesteding en vrijwilligerswerk
De locatiemanager van het COA geeft aan dat het COA, samen met vrijwilligers verantwoordelijk is voor de
dagbesteding. Op elke locatie is ruimte ingericht voor recreatie, voor taallessen, er is een speelzaal en een atelier. Het
COA werkt samen met de omgeving, de buurt en de vrijwilligerscentrale. Asielzoekers die toestemming hebben om te
mogen werken, kunnen dit een aantal maanden per jaar doen. Zij hebben ook de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te
doen.
De gespreksleider zegt dat er in het azc iemand in dienst van het COA komt die zich bezighoudt met de coördinatie van
vrijwilligerswerk door buurtbewoners of asielzoekers. Eind maart zal er een bijeenkomst worden georganiseerd met
alle organisaties in de stad. Hier wordt in kaart gebracht welke activiteiten er zijn voor vrijwilligers en welke eisen er
worden gesteld. Daarmee wordt een stuk voorwerk gedaan. De Unie van Vrijwilligers en de vrijwilligerscentrale weten
wat het aanbod is aan vrijwilligers. Informatie hierover komt ook in de nieuwsbrief. Er komen ongeveer 25 vacatures
voor betaald werk bij het azc. Het streven is dat ongeveer de helft hiervan wordt ingevuld door mensen uit de directe
omgeving.
De gespreksleider vraagt de aanwezigen wat hen verder nog bezighoudt.
Opmerkingen van bewoners:
- “Ik stond niet te juichen toen ik het hoorde. Ik begrijp dat mensen ergens heen moeten, maar ik heb er ook
vraagtekens bij. Ik heb een dochter van 15 en hoor de verhalen in de media, maar men moet niet meegaan in de
massahysterie. Vluchtelingen moeten alles achterlaten, dus ik heb ook begrip voor asielzoekers.”
- “Ik ben bang dat er meer criminaliteit komt door te weinig dagbesteding. Asielzoekers lopen straks rond in de wijk.
Als zij zien dat er niemand thuis is, komen zij misschien op ideeën.”
Overige vragen:
- Maken asielzoekers gebruik van het bestaande gezondheidscentrum of komt er een voorziening in het azc?
De heer Honar zegt dat er in het azc een huisarts en een verpleegkundige komt. Zij zijn vijf dagen per week
beschikbaar en er is een speciaal nummer voor na 17.00 uur en het weekend. Er is ook psychische hulp. De
wachtkamer bij de huisarts van buurtbewoners zelf wordt hier dus niet drukker door.
- Waar eten de asielzoekers?
De gespreksleider geeft aan dat er in het azc grote keukens zijn waar asielzoekers zelf hun maaltijden kunnen
bereiden. Zij eten doorgaans op hun eigen kamer. Bij een bezoek aan een azc kunnen wijkbewoners zien hoe het
hier aan toe gaat. Hier kan men zich voor opgeven. In de Beverwaard wordt straks een open dag georganiseerd.
- Wat gebeurt er met de kringloopwinkel?
De gespreksleider zegt dat het azc naast de kringloopwinkel komt. Misschien moet het pand van de winkel worden
gerenoveerd, maar dat heeft niets met het azc te maken.
- Wat zijn de concrete plannen voor leegstand in het winkelcentrum?
Wethouder Eerdmans zegt dat de mogelijkheid bestaat dat leegstaande panden in tweeën worden gesplitst voor
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ondernemers die tijdelijk in het winkelcentrum willen zitten. Op deze manier kan men meer mensen de kans bieden
om een winkel te openen.
Komen alle straten aan de beurt voor een bewonersavond?
De gespreksleider geeft aan dat er nog twee bijeenkomsten zijn gepland. Er wordt mee doorgegaan zolang hier
belangstelling voor is.

Samengevat
De gespreksleider concludeert dat er veel informatie is uitgewisseld. Alle opmerkingen worden meegenomen. Zij zegt
dat het azc oorspronkelijk in april in gebruik zou worden genomen, maar die planning is te optimistisch. Het wordt
waarschijnlijk eind mei-begin juni. Alle wijzigingen worden vermeld in de nieuwsbrief. Zij dankt iedereen voor zijn of
haar inbreng en sluit het rondetafelgesprek af om 20.35 uur.

Verslag Rondetafelgesprek tafel 2
Gespreksleider:
Notulist:

mevrouw Diana van de Giessen (afdelingshoofd, gemeente Rotterdam)
mevrouw Monica Hoogduin

Mevrouw Van de Giessen heet de deelnemers welkom en vraagt naar de beleving van de buurt Beverwaard.
Bewoners beschrijven de buurt als levendig en solidair. Het is een hechte gemeenschap gekenmerkt door trotse
bewoners. Het hart ligt op de tong, maar iedereen is er voor elkaar.
De bewoners vragen hoe een en ander gaat lopen. Hoeveel mensen komen er, waar komen ze en wanneer? Waarom
600 en waarom zoveel mannen?
De burgemeester komt aan tafel zitten en legt uit dat het azc hier komt omdat dat de vraag was van de regering. De
gemeenteraad heeft akkoord gegeven. Het is dus een besluit. Mensen uit ‘veilige landen’ worden teruggestuurd. Dat
geldt onder andere voor Noord-Afrikaanse landen maar ook voor Irak. Turkije gaat een visumplicht hanteren zodat het
moeilijker wordt om binnen te komen. Dat geldt in de toekomst ook voor een deel van de EU. Mannen zijn de eerste
die op de vlucht moeten omdat ze verplicht worden te dienen in het leger van Assad.
Vertrouwen
Bewoners geven aan teleurgesteld te zijn in de politiek. Ze hebben het gevoel niet gehoord te worden. Er is buiten de
bewoners om een besluit genomen. Middels een petitie zijn handtekeningen verzameld maar daar is niets mee
gedaan.
De burgemeester legt uit dat er verschillende belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Bewoners vragen zich af waarom juist hier een azc moet komen en niet bijvoorbeeld in wijken waar bestuurders
wonen. Er is angst dat mensen met een trauma dreigen door te draaien.
De burgemeester legt uit dat er sprake is van een democratisch genomen collegebesluit.
Woningen
Bewoners vragen hoe het komt dat Nederlanders die hier al jaren staan ingeschreven nog steeds geen huis hebben
gevonden en dat het vinden voor huisvesting voor vluchtelingen geen probleem zou zijn. Er is veel scheefgroei, veel
woningen staan leeg omdat ze te duur zijn.
De burgemeester geeft aan dat dit een zaak is voor de verantwoordelijk wethouder en de gemeenteraad. Het
probleem van woningen blijft bestaan, met of zonder asielzoekers.
Veiligheid
Bewoners zijn bezorgd over de vechtpartijen die ze terugzien in de media en over de ontevredenheid van de
vluchtelingen. De burgemeester legt uit dat hij geen garanties kan bieden, maar wel zijn volledige inzet om veiligheid
te waarborgen. Veiligheid is belangrijk. Overal zijn steunpunten van de politie. Het gaat niet alleen om criminelen.
Criminaliteit moet wel worden gezien in proporties. Wat zijn de feiten? We moeten oppassen met vooroordelen. Aan
de andere kant moeten we angst serieus nemen.
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Bewoners geven aan dat er een geluid zou zijn van een tweede azc in Beverwaard. De burgemeester geeft aan van
niets te weten, maar garandeert dat er geen twee azc’s komen in Beverwaard, de groene tuin of het oude
Antoniusgebouw.
Kosten
Bewoners zeggen dat er sprake zou zijn van aanvragen voor bezoek aan pretparken en zwembaden. De burgemeester
antwoordt dat er alleen sprake is van kostenvergoeding voor onderwijs van kinderen en voor zorg.
De burgemeester verlaat de tafel.
Bewoners vragen waarom juist deze plek in Beverwaard. Er zijn veel ideeën voor bestemming van deze locatie
gegeven. Maar alles werd afgewezen.
Draagvlak
Bewoners geven aan dat aanpassen te veel van een kant moet komen. Er wordt ze nu al gevraagd rekening te houden
met de nieuwe bewoners. Als je kritiek hebt, word je volgens het politiek correcte klimaat gelijk weggezet als racist.
Echte vluchtelingen moeten blijven worden opgevangen, maar dit gaat ten koste van de ‘eigen mensen’. Asielzoekers
krijgen van alles, maar blijven ontevreden. Iedereen wil echte vluchtelingen helpen. Maar het is ook nog steeds crisis
met bezuinigingen. Het gaat om de manier waarop een en ander besloten is. Deze avonden bijvoorbeeld komen over
als een formaliteit. Er wordt niet naar mensen geluisterd en daarom haken mensen af.
De heer Van Nimwegen, plaatsvervangend politiechef, komt aan tafel zitten.
Politie
De heer Wierda geeft aan dat de politie in de wijk is op het moment dat dat nodig is. Bewoners kunnen op de politie
rekenen.
Bewoners geven aan dat het nu vaak 6 tot 8 minuten duurt voordat iemand aan de telefoon komt. De bereikbaarheid
is niet al te best.
De heer Wierda verlaat de tafel. Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte komt aan tafel zitten.
Escalatie
Bewoners zijn bezorgd dat het uit de hand gaat lopen met alleen maar alleenstaande mannen. Escalatie wordt
gevreesd. Bewoners zijn vanaf het begin gepasseerd. Als er iemand wordt lastig gevallen leidt het tot oorlog. Er is angst
om langs het azc te fietsen. Door het politiek correcte klimaat kan je geen kritiek leveren zonder voor racist te worden
uitgemaakt.
Het is nu al explosief. In een tijdsbestek van 20 jaar is het tankstation Total 26 keer overvallen.
Door BZN (Beverwaard Zegt Nee) is er een petitie aangeboden met 1700 handtekeningen. Maar daar is niets mee
gedaan.
Bewoners geven aan dat het meldpunt van het COA voor vragen te anoniem is. Het is maar bij weinig mensen bekend.
De wethouder zegt dat daar een apart e-mailadres voor is bij de gemeente. De locatiemanager van het COA is
verantwoordelijk. Een en ander wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief.
De locatiemanager van het COA schuift aan tafel.
COA
Bewoners vragen of de 600 mensen in een keer komen.
De directeur van het COA legt uit dat dit niet in een keer gebeurt maar dat dit wordt verspreid over een aantal dagen.
Bewoners geven aan dat er allerlei COA-voorwaarden zouden zijn waaraan een opvanglocatie moet voldoen.
Geluidsoverlast is er daar een van. Hoewel er in de omgeving veel geluidsoverlast is, is toch deze locatie gekozen.
Bewoners vragen zich af hoe dat mogelijk is. De directeur van het COA geeft aan dat dit een samenwerking is geweest

5

tussen het COA en de gemeente.
Bewoners vragen zich af wat ze moeten doen op het moment dat er wat aan de hand is. De directeur van het COA
antwoordt dat het niet anders is dan aangifte doen bij de politie waarna er een proces verbaal wordt opgemaakt. Er is
24 uur per dag beveiliging bij het azc. Er is 1 keer per week een meldingsplicht op het azc voor de vluchtelingen.
Daarbuiten zijn ze vrij om te gaan en te staan waar ze willen.
Dit leidt tot nog meer zorgen bij de bewoners. Wat als mensen gaan stelen of voor andere overlast gaan zorgen? In de
brandhaard die het hier al is, wordt een extra vuurtje aangestoken. Aan de andere kant moeten we uitkijken voor valse
beschuldigingen.
Directeur COA verlaat de tafel.
Bewoners geven aan dat er nog steeds geen antwoord is gekomen op de vraag, waarom Beverwaard. De 900.000 euro
die beschikbaar is gekomen voor Beverwaard is een zoethoudertje. De politie wordt ingezet om de vluchtelingen te
beschermen en niet de burgers. De huizenprijzen dalen. Kan ik mijn huis nog op tijd verkopen? Waar komt die
politiepost precies? Dat er dit soort avonden zijn en worden georganiseerd is onvoldoende gecommuniceerd. Heel veel
mensen weten het niet.
Het is noodzaak dat de nieuwkomers zich zo snel mogelijk aanpassen en worden geconfronteerd met de normen en
waarden zoals die hier zijn. Ze worden niet begeleid, zelfs niet de eerste paar dagen dat ze hier zijn.

Verslag rondetafelgesprek tafel 3
Gespreksleider:
Notulist:

mw. M. Klein (programma Asiel en Vluchtelingen gemeente Rotterdam)
dhr J. de Boer

Mevrouw Klein stelt zich voor als gespreksleider en verwelkomt iedereen aan tafel. Zij geeft een korte toelichting op
het verloop van de avond. Er wordt een kort voorstelrondje gehouden. Wethouder Eerdmans schuift aan tafel aan.
De gespreksleider vraagt naar reacties van bewoners op het nieuwe azc. Al snel wordt duidelijk dat er bij de
deelnemers aan dit rondetafelgesprek veel vragen, zorgen, verwachtingen en frustraties leven.
Geld genoeg voor Beverwaard?
Naar aanleiding van het bedrag van 900.000 euro dat beschikbaar wordt gesteld voor verbeteringen van
verschillende voorzieningen (De Focus, de school, de politiepost) in verband met de komst van het azc, wordt
betwijfeld of dit bedrag niet meer dan een “zoethoudertje” is. Zo lijkt alleen al het opknappen van de gymzaal
1,2 miljoen euro te kosten. Wethouder Eerdmans geeft aan dat het bedrag van 900.000 euro bovenop de
bedragen komt die voor andere zaken in de wijk nodig zijn, en wat daarna eventueel nodig is, zal moeten
blijken. Op de vraag waar de hierover gemaakte afspraken te vinden zijn, antwoordt wethouder Eerdmans dat
hij hierover op dinsdag 23 februari 2016 duidelijkheid kan geven.
De beheercommissie
De tafelgenoten bespreken de situatie rond de beheercommissie. De bevoegdheden van de beheercommissie zijn
abstract en de kaders waarbinnen zij haar werk moet doen. De instelling van de commissie begin maart vinden de
tafelgenoten veel te laat; zij zijn bezorgd dat de commissie achter de feiten aanloopt. Waarom is niet gebruikgemaakt
van de kennis en ervaring die het COA heeft? Het COA moet toch een duidelijke visie hebben op de beheercommissie;
waarom is het draaiboek van het COA niet uitgerold? De tafelgenoten zien de rol van de beheersommissie vooral in
het signaleren wat er goed gaat en wat er niet goed gaat op het gebied van veiligheid, de openbare ruimte, de
gemeente, de politie en het COA.
De tafelgenoten constateren dat hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn over de beheersommissie, het erg
gewaardeerd wordt dat de bewoners zich voor de beheersommissie willen inzetten en nu hun rol kunnen gaan
oppakken.
Registratie van incidenten, veiligheid en het azc Beverwaard
Burgemeester Aboutaleb schuift aan de gesprekstafel aan.
De tafelgenoten dringen aan op een goede registratie van alle incidenten die zich in het azc voordoen en dat deze
gepubliceerd worden. De burgemeester geeft aan dat tweemaal per jaar alle incidenten worden gerapporteerd en via
een buurtbrief kunnen worden gepubliceerd. Tafelgenoten wijzen erop dat een azc met alleen mannelijke bewoners
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potentieel een veel grotere bron van incidenten is dan wanneer een azc door gezinnen wordt bewoond. Op de vraag
hoe de burgemeester, met de kennis van nu, aankijkt tegen de organisatie van toekomstige azc’s, antwoordt de
burgemeester dat hij kiest voor kleinschalige huisvesting. Ook wijst de burgemeester op de druk om de
vluchtelingenstroom snel op te vangen en de eisen van het COA waarmee rekening moest worden gehouden, die
geleid hebben tot het besluit het azc in Beverwaard te vestigen.
Tafelgenoten hebben van een projectontwikkelaar gehoord dat de gemeente een pand in IJsselmonde aankoopt om
er een azc te vestigen. De burgemeester bestrijdt dat hij het besluit heeft genomen om een pand in IJsselmonde aan
te kopen. Als portefeuillehouder asielzaken is hij de enige die bevoegd is om te beslissen over aankoop van een pand
om er een azc in te vestigen. Tafelgenoten die het bericht van de projectontwikkelaar hebben gehoord, betwijfelen of
de burgemeester hier de waarheid spreekt. De burgemeester legt uit dat de gemeenteraad panden kan kopen voor
andere doeleinden, maar dat de burgemeester als enige bevoegd is als het gaat om een azc. De burgemeester dringt
erop aan voorzichtig te zijn met het verspreiden van informatie die niet op de juiste feiten berust. Inwoners van
Rotterdam mogen ervan uitgaan dat zij van de burgemeester altijd een eerlijk antwoord krijgen. Op de vraag of in de
toekomst meer azc’s in Rotterdam kunnen worden gevestigd, antwoordt de burgemeester dit niet uit te sluiten.
Betrokkenheid omliggende wijken
Tafelgenoten zijn vol onbegrip dat alle activiteiten van de gemeente zich richten op het postcodegebied 3077 en
vragen zich af of de burgemeester zich omringt van de goede ambtenaren. De burgemeester geeft aan dat hij de
deskundigheid van zijn ambtenaren hoog inschat en op hun advies wil kunnen varen. Tafelgenoten wijzen erop dat er
in IJsselmonde veel ouderen wonen en dat juist voor deze ouderen veel voorzieningen worden gesloten. Zij vragen
wat de gemeente investeert in de omliggende wijken. De burgemeester geeft als voorbeeld dat de
woningbouwverenigingen een bedrag van 23 miljoen euro versneld investeren in het verbeteren van de
woningvoorraad in Rotterdam. Ook maken de inwoners van Middelland een plan hoe de 7 miljoen euro die
beschikbaar is, wordt ingezet. Als bewoners vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de omliggende wijken en
daar meer moet worden geïnvesteerd, dan moeten zij hiervoor niet de burgemeester aanspreken, maar hun eigen
gemeenteraadsleden. De burgemeester benadrukt dat hij binnen de gemeente geen politieke rol vervult en verplicht
is uitvoering te geven aan de besluiten van de gemeenteraad.
Positieve communicatie, media en pr
De tafelgenoten vinden dat de communicatie rond de komst van het azc volkomen verkeerd is aangepakt. De
bewoners voelen zich voor voldongen feiten geplaatst en haken af. De tafelgenoten vinden dat de gemeente niet
alleen moet luisteren naar de inwoners, maar vooral ook goed moet informeren. In dat verband wordt gewezen op de
professionele aanpak van de voorlichting en de pr rond de plannen voor het nieuwe Feyenoord stadion. Ook de
belangstelling van de media in negatieve zin voor de Beverwaard wordt als een groot probleem ervaren. Alles wat er
goed gaat in de Beverwaard, zoals het succes van de Halloweenviering en het project ‘Like je Wijk’, slaagt er niet in om
in de media positieve aandacht te krijgen. Een bewoner noemt als voorbeeld dat bewoners in Beverwaard door media
als ‘Tokkies’ worden neergezet, terwijl er in zijn straat alleen al negen ondernemers wonen die zich enthousiast en
actief inzetten voor de wijk waarop zij trots zijn; hún Beverwaard.
De tafelgenoten vinden dat er veel meer moet worden gedaan aan pr en positieve berichtgeving over de Beverwaard.
Voorgesteld wordt om niet langer te spreken van het azc Beverwaard, maar van het azc Rotterdam en zodoende niet
steeds het vergrootglas op de Beverwaard te leggen. Op de vraag wat er concreet gedaan moet worden, wordt
voorgesteld om een professioneel pr-plan te maken en uit te voeren. De burgemeester zegt toe 5.000 euro
beschikbaar te stellen voor het maken van het pr-plan.
De tafelgenoten concluderen dat de inwoners van Beverwaard trots zijn op hun wijk en met lede ogen de negatieve
beeldvorming aanzien. Van de gemeente verwachten zij een proactieve opstelling om de beeldvorming door een
goede een tijdige communicatie te verbeteren.
Samenvattend:
In dit rondetafelgesprek wordt vooral stilgestaan bij:
• De rol van de beheercommissie tussen het azc en de bewoners van Beverwaard
• Het verschil tussen de objectieve feiten en de subjectieve (veiligheids)beleving
• Het betrekken van de omliggende wijken
• Hoe de communicatie te richten op het positief bekendmaken van alles wat er goed gaat in Beverwaard en
waar de bewoners van Beverwaard trots op zijn.
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Verslag Rondetafelgesprek tafel 4
Gespreksleider:
Notulist:

dhr. S. van Beurden (projectmanager plan van aanpak Beverwaard)
mw. Irma Lit

Na het welkomstwoord en een korte introductie van de avond begint het rondetafelgesprek onder leiding van
gespreksleider Sander van Beurden. Sander van Beurden is werkzaam bij de gemeente Rotterdam.
De tafelgenoten stellen zich aan elkaar voor. Aan deze gesprekstafel zijn 5 bewoners aangeschoven. Daarnaast zit bij de
opening van het gesprek de toekomstige locatiemanager van azc Rotterdam, Ali Honar aan tafel. Zijn plaats zal
afgewisseld worden met wethouder Joost Eerdmans, de politie en burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Van het
gesprek wordt een kort verslag geschreven, dat de tafelgenoten allemaal zullen ontvangen.
Op de eerste vraag hoe het is om te wonen in Beverwaard, reageren de tafelgenoten unaniem dat Beverwaard een
steeds betere, mooiere wijk wordt. Er zijn leuke en minder leuke kanten van de wijk. Soms zijn er rommelige plekken in
de wijk en soms blijven die plekken weer lang netjes. Er is in de wijk veel groen, er zijn voldoende speelplekken, in de
wijk woont een grote diversiteit aan mensen, wat leidt tot een levendig karakter. Er is een bijzonder positieve
ontwikkeling gaande. Mensen zijn bij elkaar betrokken.
Het azc en de wijk
De tafelgenoten reageren op het besluit om in Beverwaard een asielzoekerscentrum te vestigen. Een van de
tafelgenoten wil weten of hij een zinvolle rol kan spelen in het azc. Hij zou dat graag willen.
Iemand anders is nieuwsgierig naar de samenstelling van de toekomstige bewoners en vraagt of daarover al meer
bekend is.
Ali Honar, locatiemanager van twee azc’s Utrecht, deelt zijn ervaringen uit Utrecht met de tafelgenoten. De herkomst
is divers, evenals de samenstelling van de ‘gezinnen’: het zijn alleenstaande mannen, alleenstaande vrouwen, vrouwen
met kinderen en gezinnen. In Utrecht zijn 34 verschillende nationaliteiten in het centrum ondergebracht, waarvan de
meeste asielzoekers op dit moment afkomstig zijn uit Syrië. Veelal goed opgeleid en zij spreken goed Engels.
Het azc kan geen invloed uitoefenen op de mensen die komen en of dat alleen mannen zijn.
Desgevraagd licht Ali toe dat de asielzoekers vrijwilligerswerk mogen doen en dat ze mogen werken op het moment
dat ze zijn toegelaten. Als ze zes maanden in Nederland zijn, kunnen ze bij het COA een verzoek daarvoor indienen.
Mensen met een verblijfsstatus volgen het inburgeringstraject, waarbij zij taallessen moeten volgen en een
programma Maatschappij, Werken, Studeren. In de praktijk in Utrecht komt het vrijwel niet voor dat mensen een
stimulans nodig hebben om de Nederlandse taal te leren. Het leren van de Nederlandse taal is belangrijk om te
kunnen meedoen in de Nederlandse maatschappij. Mensen leren de taal op de locatie. Ze krijgen op de locatie alle
mogelijkheden om te leren en te sporten.
Een van de tafelgenoten informeert hoe het in de praktijk gaat om aan 600 mensen les te geven.
De kinderen gaan naar school, ze krijgen apart onderwijs in aparte klassen.
De volwassenen krijgen les op de locatie. Buiten sport en les in het centrum, zijn er voor kinderen speel- en
ontspanningsvoorzieningen en binnen het centrum wordt door de volwassenen werk verricht.
Het aantal bewoners van het azc is 600; dat is een vastgesteld aantal: zodra er iemand vertrekt, komt er iemand anders
voor terug.
Een van de tafelgenoten biedt aan de asielzoekers te coachen/begeleiden bij sporten. Als voorbeeld noemt hij de
Feyenoord Street League.
Dit initiatief waarderen de tafelgenoten bijzonder. De locatiemanager bevestigt dat in de groep asielzoekers veel
verschillende talenten zijn op het gebied van muziek, kunst en sport.
Het azc zal gehuisvest worden in professionele units, die op dit moment worden geproduceerd.
Eind maart 2016 zal het terrein van de locatie bouwrijp worden gemaakt.
De eerste mensen worden in juni gefaseerd verwacht.
Ali Honar en Joost Eerdmans, wethouder, wisselen elkaar af.
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Veiligheid
Een van de tafelgenoten is benieuwd hoe de internetverbinding wordt geregeld. Krijgt het azc bijvoorbeeld een eigen
wifi en hoe is de veiligheid gewaarborgd?
De locatie in Beverwaard krijgt de beschikking over een eigen wifinetwerk.
Als het azc open is, zal er permanent een wijkagent in de wijk zijn en er zullen ook meer agenten op straat zijn. Op dit
moment is de wijkagent gedurende een uur per dag aanwezig, maar na de opening van het centrum wordt dit
uitgebreid. Daarnaast komt er een wijkconciërge. De gemeente treft een pakket extra maatregelen zodra het azc er is.
Een van de tafelgenoten informeert naar het samenscholingsverbod, omdat zij door de berichten uit de buurt wat
angstig wordt van een zodanige grote groep: 600 asielzoekers is een grote groep mensen die zich anders gedraagt dan
de Nederlandse wijkbewoners, die de taal niet tot onvoldoende spreken en waartegen je niet zomaar kan zeggen wat
je vroeger tegen je buurvrouw zei ‘dat ze haar troep moest opruimen’. De asielzoeker zal dat niet begrijpen. Deze
aspecten krijgen aandacht bij de komst van het azc.
Er zijn ook vragen over gebedsruimtes: komt er in de wijk bijvoorbeeld een moskee? Uitgelegd wordt dat in het azc
geen aparte gebedsruimte komt. De asielzoeker mag op zijn kamer bidden en zij zijn vrij om naar een kerk of moskee
te gaan.
Samen met de andere bewoners in het azc kunnen zij tot afspraken komen over het gebed, evenals over het
gezamenlijk gebruik van televisie of koelkast. Zodra de leiding merkt dat mensen die iets moeten delen niet goed met
elkaar kunnen opschieten, worden daarvoor maatregelen getroffen.
De bewoners van het azc mogen overal naartoe reizen. Zij moeten zich wel houden aan de spelregels van de
persoonlijke meldplicht, die niet telefonisch mogelijk is. Ze mogen ook logeren, maar niet permanent elders wonen.
Met toestemming van het COA kan ook een familielid op het COA logeren.
Asielzoekers krijgen geen gratis openbaar vervoer. Het COA geeft in bijzondere gevallen een vergoeding, bijvoorbeeld
als de asielzoeker zijn/haar advocaat moet bezoeken die verder dan 10 km verderop is gevestigd.
De wethouder wijst op het plan van aanpak Beverwaard dat door de gemeenteraad is vastgesteld, waarvan de kern is:
sociaal, fysiek, schoon, heel en veiligheid. Hij pleit ervoor om budgettaire ruimte te geven aan de leuke initiatieven die
naar voren komen. Vooral budgettaire ruimte.
Aan deze gesprekstafel werd aangeboden asielzoekers te begeleiden en te coachen bij sport en het inrichten van een
wijkboerderij.
De plaats van de wethouder wordt ingenomen door de politie.
De politie wijst op de uitkomsten van een recentelijk gehouden onderzoek dat mensen in Beverwaard graag meer
politie in de wijk willen zien. De politie wil er voor de buurt zijn als dat nodig is.
Overige onderwerpen in relatie met het azc
De tafelgenoten willen weten wat er na vijf jaar gebeurt. Het azc is tijdelijk, voor maximaal vijf jaar. Na vijf jaar wordt
de tijdelijke locatie dan weer leeg opgeleverd.
De tafelgenoten vragen aandacht voor de netheid van de omgeving en vragen de asielzoekers te leren hoe het
Nederlandse afvalsysteem werkt en wat de normen zijn bij het omgaan met de omgeving en de tuinen.
Hierna sluit burgemeester Aboutaleb aan. De burgemeester vertelt dat er een hardnekkig gerucht gaande is dat hij
bezig is met het aankopen van een pand van Laurens Antonius IJsselmonde, met de bedoeling om daar asielzoekers te
vestigen. Dat gerucht is volstrekt niet waar. De gemeente is voorstander van kleinschalige opvang, nadat het azc
Beverwaard is opgeheven.
Op de vraag naar de reden om in Beverwaard een azc in te richten, antwoordt de burgemeester dat gebleken is dat dit
de beste locatie is. Hij realiseert zich dat er tussen de 600 asielzoekers best een verkeerd persoon kan zitten. Van alle
gebieden die de gemeente heeft onderzocht, is Beverwaard de beste locatie gebleken.
De burgemeester komt tijdens het bouwproject regelmatig kijken. Hij staat open voor initiatieven uit de wijk, zoals de
eerder genoemde Street League op het terrein van het azc. De burgemeester rekent op steun uit de wijk. Hij realiseert
zich daarbij goed dat hij veel van de wijkbewoners vraagt nu er in Beverwaard een asielzoekerscentrum komt.
Sander van Beurden sluit het rondetafelgesprek om 20.40 uur.

9

Afsluiting door burgemeester Aboutaleb
De burgemeester richt een slotwoord tot de omwonenden.
De burgemeester geeft aan dat hij heel verschillende ervaringen had aan de tafels vanavond. Er ging een gerucht dat
de gemeente bezig is om een pand aan te kopen voor een azc, maar hij heeft hier geen opdracht voor gegeven. De
gemeenteraad heeft gezegd dat als er een verzoek komt van de COA en de gemeenteraad hier ja op zegt, dit alleen
kleinschalige opvang kan zijn. Er is al voldoende van de Beverwaard gevraagd, dus op deze locatie komt er zeker geen
tweede azc bij. De lasten moeten zoveel mogelijk worden gespreid. Aan een van de tafels zaten mensen uit de
beheercommissie en de communicatie. De kennis van deze mensen zou goed van pas kunnen komen. Het COA en de
politie krijgen de opdracht om bij te houden waar incidenten zijn. De burgemeester staat open voor alle suggesties van
de beheercommissie. Hij benadrukt het aanbod om buurtbewoners een kijkje te laten nemen in een azc. Veiligheid kan
niet 100% gegarandeerd worden, maar bewoners mogen hem en de politie erop aanspreken dat zij er alles aan doen
om dit te waarborgen. Met behulp van vrijwilligerswerk kan mensen hulp worden geboden, zoals begeleiding naar een
kerk of moskee, of het laten sporten van kinderen. Hij verwacht dat er op die manier een band kan ontstaan tussen
mensen uit het azc en de omgeving.
Een bewoner vraagt of de burgemeester kan garanderen dat het azc na maximaal vijf jaar verdwijnt. De burgemeester
zegt dat hij namens het college een handtekening wil zetten voor de maximale duur van het azc van vijf jaar, maar het
laatste woord heeft altijd de gemeenteraad.

Slotwoord avondvoorzitter Andela
De avondvoorzitter constateert dat er veel vragen zijn gesteld en beantwoord. Het ging er soms heftig aan toe, maar
iedereen heeft zich uit kunnen spreken. Hij dankt burgemeester Aboutaleb en alle aanwezigen en wenst ieder nog een
fijne avond. De bijeenkomst wordt om 20.45 uur afgesloten.

Nagekomen reactie van bewoner
- de bewoner die actief is bij Feyenoord Streat vertelde over de rol die hij kan hebben in de beeldvorming naar de
jongeren in Beverwaard richting azc. Als hij zich actief richt naar het azc (voorbeeld werking) en hopelijk kansen
ziet/creëert tot gezamenlijke activiteiten.
- een wijkbewoonster hoopt dat Beverwaard en het azc na een poosje als volgt in de pers zal komen: Beverwaard is
een trotse wijk, trots op hoe welkom en hoe goed zij omgaat met de bewoners van het azc in de wijk.
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Verslag rondetafelgesprekken op 6 januari 2016 over azc Beverwaard

Gemeente Rotterdam
Rondetafelgesprekken 6 januari 2016
18.30 uur tot 21.05 uur
De Focus (Oude Watering 324, Rotterdam)

Bij deze bewonersavond zijn een selectie van bewoners van de Tongelaarweg, de Zwijnsbergenweg of de
Sevenaerstraat en mensen aanwezig die gevraagd hebben hierbij te zijn. Zij worden in de gelegenheid gesteld om
vragen te stellen over azc Beverwaard en hun mening, zorgen en frustraties daarover te uiten. Burgemeester
Aboutaleb, wethouder Eerdmans, politiechef Frank Paauw, hoofdofficier van Justitie Marc van Nimwegen,
directeur Veiligheid André Vervooren, concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling Winfried Houtman,
programmamanager Asiel & Vluchtelingen Lida Veringmeier, Pascal Meertens, unitmanager van het COA en
locatiemanager azc Utrecht Ali Honar gaan in gesprek met de bewoners. Er wordt geïnventariseerd wat leeft onder
bewoners ten aanzien van het toekomstige azc.
Er zijn drie rondetafelgesprekken die worden geleid door directeur Veiligheid André Vervooren,
programmadirecteur Asiel en Vluchtelingen Lida Veringmeier en concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling
Winfried Houtman. Avondvoorzitter is Jean-Paul Andela. Marion Buesink, Mieke van Dijk en Anneke Waling
(externe notulisten) verzorgen de verslaglegging.

Openingswoord door avondvoorzitter Jean-Paul Andela
De avondvoorzitter opent de bijeenkomst. Hij heet de aanwezigen van harte welkom. De avondvoorzitter geeft
aan dat het belangrijk is om te spreken over het toekomstige azc en de gevolgen daarvan voor de Beverwaard.
Vanavond staan de zorgen, vragen, opmerkingen en grieven van bewoners centraal. Het college heeft en de
gebiedscommissie hebben hierin veel interesse. Het is niet de bedoeling om overeenstemming over het azc te
bereiken. Bewoners mogen zeggen wat zij denken. Zij worden verder uitgenodigd om opmerkingen die zij niet
kwijt kunnen tijdens het gesprek op memobriefjes schrijven. Deze opmerkingen worden verwerkt in het verslag.

Rondetafelgesprek – tafel 1
Mevrouw Veringmeier stelt zich voor als gespreksleider en verwelkomt iedereen aan tafel. Zij geeft een korte
toelichting op het verloop van de avond. Er wordt een kort voorstelrondje gehouden. Burgemeester Aboutaleb
schuift aan tafel aan.
De gespreksleider vraagt naar reacties van bewoners op het nieuwe azc. Al snel wordt duidelijk dat er veel
weerstand heerst.
Opmerkingen van bewoners uit de wijk:
- “Ik ben geen voorstander van het nieuwe azc. Veel gemeentes gaan hun plannen herzien, maar dat lijkt hier
niet te gebeuren. Ik vind het aantal van 600 vluchtelingen veel te veel.”
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-

-

-

-

-

“Ik woon al 33 jaar in de wijk, maar durfde in het begin niet eens te zeggen dat ik in deze buurt woon. Door de
inzet van de laatste vijftien jaar is de wijk uit een dal aan het klimmen. Dit wordt in één keer ongedaan
gemaakt door de plannen voor het azc. Het komt de opvang van vluchtelingen niet ten goede. Ik ben heel
bang, want het smeult hier in de wijk.”
“Ik ben een voorstander van hulp aan vluchtelingen, behalve aan economische vluchtelingen. Hoe kan men het
soort vluchtelingen scheiden? Wat doet men als er wat fout gaat?”
“De brief die ik kreeg, kwam als een kanon binnen. Toen ik de tent zag staan, maakte ik mij meteen zorgen.
Bewoners die goedwillend waren, zijn ondersteboven gelopen door de ME. Het beeld van mensen in de
Beverwaard is heel negatief. Diep in mijn hart zijn vluchtelingen welkom, maar niet op de manier zoals het nu
gaat.”
“Voor de komst van het azc lijkt geld geen probleem te zijn. Er worden veel fouten gemaakt door overheid en
politiek, terwijl er in de wijk geen geld is voor mensen die op de rand van de armoedegrens leven of naar de
voedselbank moeten. Ondertussen komen mensen uit azc’s met tassen vol boodschappen uit de supermarkt.”
“Waarom komt er een azc in de Beverwaard, terwijl er aan de overkant een woonwagenkamp zit? Er is een
druk fietspad waar veel vrouwen en kinderen overheen moeten. Dit kan straks een probleem voor de
veiligheid vormen.”
“Vreemd dat er vooraf niet met bewoners is overlegd en gecommuniceerd. In andere gemeentes is dat wel
gebeurd. Ineens stond er een touringcar. Ik vind dit minachtend naar de bewoners toe.”

Alle opmerkingen worden meegenomen. Burgemeester Aboutaleb zal zoveel mogelijk vragen beantwoorden en
informatie geven.
De burgemeester licht toe dat het azc Beverwaard geen taak is van de gebiedscommissie, maar van het college. De
gemeente Rotterdam gaat niet over asielzoekers in Nederland. Dat is een taak van de regering. Hij was de eerste
burgemeester die benadrukte dat economische vluchtelingen aan de poort moesten worden tegengehouden.
Mensen uit de lijst van veilige landen worden niet toegelaten. Dit zijn Europese afspraken. De komst van het azc is
drie keer in de gemeenteraad besproken. Het azc Beverwaard is een ‘proceslocatie’. De tijd dat vluchtelingen hier
verblijven varieert. Na hun verblijf in het azc kunnen zij bij een positief besluit ergens anders in Nederland worden
ondergebracht.
Communicatie
De burgemeester vindt het belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd. Er zijn 3600 brieven onder bewoners
verspreid over de komst van het azc. Belanghebbende straten zijn tijdig geïnformeerd over de ingebruikname van
het politiebureau. Als voor een azc een locatie is aangewezen, dan heeft het weinig zin om aan de buurt te vragen
of men een dergelijke voorziening wil hebben. Daar komt vanuit de buurt zelden steun voor. De gemeenteraad
moet hier een beslissing over nemen, maar probeert de beste voorwaarden te creëren om de ontwikkeling van het
azc in de wijk zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij neemt hiervoor als burgemeester alle verantwoordelijkheid.
Een bewoner vindt dat het verspreiden van de nieuwsbrief niet beperkt zou moeten worden tot mensen die
aangeven dat ze die willen hebben. Iedereen zou de nieuwsbrief moeten krijgen. Deze opmerking wordt
meegenomen.
Financiën
De burgemeester geeft aan dat een gezin met twee kinderen in Nederland inclusief toeslagen ongeveer 1600 euro
aan bijstand ontvangt in de maand. Een gezin in een azc moet van 400 euro in de maand rondkomen. Zij worden
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niet bevoordeeld ten opzichte van bewoners. Bewoners die met schulden kampen, zijn hier soms door het
overlijden van een partner of door ziekte in terechtgekomen. In de meeste gevallen echter worden schulden door
mensen zelf veroorzaakt. Zij zijn soms niet bereid om afstand te doen van zaken die veel geld kosten, bijvoorbeeld
een auto.
Veiligheid
Een bewoner vindt dat er een negatief beeld bestaat van azc’s. Er zijn voorbeelden te noemen van gevechten
tussen moslims uit azc’s en bewoners. Kan er iets aan de beeldvorming worden gedaan?
Korpschef, de heer Paauw, geeft een toelichting. Het aantal incidenten in het dagelijks leven is in het gemiddelde
azc minder dan wat er in de dagelijkse maatschappij gebeurt. Gelet op de moeilijke omstandigheden zou er veel
meer moeten gebeuren, omdat kleine ruimtes aanleiding geven tot irritaties en gevechten. Men loopt in het
uitgaansleven meer risico op een vechtpartij dan in een azc. Uit cijfers is gebleken dat asielzoekers niet het echte
probleem vormen.
Een bewoner vraagt zich af waarom er extra politie is georganiseerd als azc’s niet meer criminaliteit veroorzaken.
De locatie is zelfs tot risicogebied verklaard.
Wethouder Eerdmans geeft hierop aan dat er meer politie is geregeld om de ongerustheid bij bewoners wat weg te
nemen. Mocht er aanleiding zijn om politie in te schakelen, dan is die ter plekke aanwezig. Dit betekent niet dat er
meer kans bestaat op ongeregeldheden.
Het COA
De gespreksleider vraagt Pascal Meertens, unitmanager van het COA, die inmiddels is aangeschoven, om een
toelichting te geven met betrekking tot de voorzieningen voor mensen in een azc. Bewoners hebben vaak een
bepaald beeld van een azc. Asielzoekers zouden vaak psychische problemen hebben, of zijn veeleisend.
De unitmanager geeft aan dat mensen die naar het azc komen, in afwachting zijn van een woning ergens in
Nederland. Het azc bestaat uit semipermanente woonvoorzieningen met een dienstencentrum, een
gezondheidscentrum, leslokalen, recreatiezalen en sport- en spelvoorzieningen op de locatie. Aanvankelijk bestaat
er bij alle azc-locaties weerstand bij bewoners. Meestal vormt dit na een paar maanden geen probleem meer.
De verblijfsstatus van vluchtelingen verschilt. Soms kunnen zij beroep aantekenen om wat langer in een azc te
kunnen blijven. De maximale periode dat het azc in Beverwaard kan blijven staan is vijf jaar. Van de instroom
bestaat 40% uit gezinnen en 60% uit alleengaanden en alleenstaande mannen. Vorig jaar waren er 26.000
asielaanvragen in Nederland. Er werden 12.000 aanvragen tot gezinshereniging ingediend. Als wordt aangetoond
dat iemand in een ander land al is geregistreerd, dan moet hij terug naar dat land en daar de asielprocedure
afwachten. De politie heeft hier een handhavende rol in. Het COA kan problemen zoals mensensmokkel niet
oplossen. Soms zijn er incidenten, maar als men die afzet tegen het aantal opvangplekken, dan verlopen de meeste
zaken vlekkeloos. Bewoners in de wijk zien niet hoe moeilijk een asielzoeker het soms heeft, omdat hij zijn gezin
een halfjaar niet heeft gezien.
Vragen door bewoners gesteld:
- Gaat het COA iets doen aan de overdracht van normen en waarden in azc Beverwaard?
De unitmanager: in het azc zal aan groepen voorlichting worden gegeven over de wet- en regelgeving in
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Nederland. Asielzoekers met een positief besluit krijgen informatie over de Nederlandse maatschappij, over de
taal, over energiekosten, enzovoorts. Ook zijn er voorlichtingsprogramma's om discriminatie tegen te gaan.
Iemand met een verblijfsvergunning moet binnen vijf jaar een bepaald taalniveau hebben ontwikkeld. Als dit
ver onder de maat blijft, wordt een verblijfsvergunning in sommige gevallen niet verlengd.
-

Hoe zit het met misbruik van jonge meisjes? Kunnen mannen meisjes van dertien jaar zomaar over laten
komen naar Nederland?
De unitmanager: Nee, want dit is in Nederland strafbaar. Het COA en de politie zitten hier bovenop. Iemand die
zich als minderjarige aanmeldt, krijgt eerst een gesprek met een voogdij-instelling. Het COA doet standaard
aangifte als er strafbare feiten met betrekking tot minderjarigen worden gepleegd.

-

Is het mogelijk om asielzoekers te registreren als zij overdag het azc uitgaan, zodat men bij ongeregeldheden
weet om wie het gaat?
De unitmanager: registratie wordt tot nu toe alleen gedaan met alleenstaande, minderjarige vreemdelingen.
Bewoners in de wijk zouden het ook niet prettig vinden als zij zich bij vertrek uit hun woning moesten laten
registreren.

-

Er is gesproken over regulier onderwijs. Waar gaan de kinderen van asielzoekers naar school en welke
schoolgebouwen worden hiervoor gebruikt?
De burgemeester: kinderen van asielzoekers gaan naar het regulier onderwijs en worden in een apart,
leegstaand schoolgebouw ondergebracht. Welke gebouwen dit zijn, is nog niet bekend.

Samenvattend:
Punten die door bewoners vooral werden genoemd zijn het belang van goede communicatie, veiligheid en genoeg
aandacht voor bewoners in de wijk. Bewoners vinden dat zij vooraf beter geïnformeerd hadden moeten worden.
Sommigen zijn van mening dat zij ten opzichte van asielzoekers worden benadeeld. De bewoners zijn na het
rondetafelgesprek van vanavond niet echt van mening veranderd ten aanzien van het nieuwe azc. Zij zijn niet tegen
de opvang van vluchtelingen in het algemeen, maar zijn het niet eens met de manier waarop de plannen voor het
azc Beverwaard zijn ‘doorgedrukt’.
De gespreksleider concludeert dat men het hiermee moet doen. Er is in de gemeenteraad een besluit over
genomen. Uit de wijk hebben zich inmiddels bewoners aangemeld voor hulp en vrijwillige inzet met betrekking tot
het nieuwe azc. Zij adviseert bewoners om het hele proces te blijven volgen en aandacht te besteden aan de vraag:
wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat Beverwaard er niet op achteruitgaat? Er is een Plan van Aanpak
Beverwaard in ontwikkeling. Daar kunnen bewoners te zijner tijd aangeven wat zij graag willen. Zij bedankt
iedereen voor de inbreng in het rondetafelgesprek en sluit het gesprek af om 20.50 uur.

Rondetafelgesprek – tafel 2
Gespreksleider Winfried Houtman verwelkomt de deelnemers aan zijn tafel. Onder hen zijn een aantal bewoners,
de locatiemanager van het nabijgelegen gezondheidscentrum, wethouder Joost Eerdmans en Pascal Meertens,
unitmanager van het COA Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland. Na verloop van tijd schuift ook burgemeester
Aboutaleb aan. De gespreksleider biedt alle aanwezigen de gelegenheid om hun zegje te doen.
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Bezorgdheid
Zonder te bestrijden dat echte vluchtelingen opgevangen moeten worden, uiten enkele bewoners hun
bezorgdheid over de impact die het grote aantal asielzoekers (600) dat naar de wijk komt, zal hebben op het
fragiele sociale evenwicht hier. De bezorgdheid is deels praktisch van aard: er wordt gevreesd voor de gevolgen
van besmettelijke ziekten voor de volksgezondheid, voor overvolle trams, of dat de ene supermarkt die de wijk nog
telt straks door asielzoekers onder de voet zal worden gelopen. Ook bestaat het ongemakkelijke vermoeden dat
zich tussen de asielzoekers veel gelukszoekers bevinden, die net zo goed in één van de eerdere Europese landen
hadden kunnen blijven waar ze onderweg doorheen zijn getrokken. Verder leidt het feit dat er verhoudingsgewijs
veel alleenstaande mannen onder de vluchtelingen zijn tot ongerustheid over de veiligheid van vrouwen en
meisjes in de wijk, en wordt er gevreesd voor de kwaliteit en beschikbaarheid van lokale (onderwijs)voorzieningen
als asielzoekers daar massaal gebruik van gaan maken.
Het azc en de asielprocedure
Pascal Meertens van het COA licht het verschil toe tussen de verschillende fases en vormen van opvang. Ter
ondersteuning van de procedure-informatie wordt een schematisch overzicht uitgedeeld, dat later ook via de
website beschikbaar zal worden gemaakt. In de semipermanente woonunits (containers) waar het azc uit zal gaan
bestaan, is ruimte voor zes tot acht bewoners. Er zal in het azc in de Beverwaard geen sprake zijn van chaotische
crisisopvang, zoals die wel door de media in beeld is gebracht. Het gaat in deze wijk om mensen die al medisch zijn
gescreend en die al een toegangsprocedure hebben doorlopen, waarin is vastgesteld dat ze uit oorlogsgebied
komen.
In het azc komen om te beginnen mensen wonen die al als vluchteling zijn erkend en tijdelijk – voor de duur van
enkele jaren – in Nederland mogen blijven, maar die nog wachten op de toekenning van zelfstandige woonruimte.
Ook komen er mensen in het azc wier recht op verblijf nog nader moet worden onderzocht, bijvoorbeeld als ze uit
Irak afkomstig zijn. Irak is namelijk deels wel en deels niet veilig verklaard. Tot slot zijn er mensen wier
asielaanvraag in eerste instantie is afgewezen, maar die nog in afwachting zijn van een besluit op beroep of
bezwaar. In het voortraject is al achterhaald of mensen langer dan 48 uur in een ander veilig Europees land zijn
geweest. Als dit het geval is, dan worden deze mensen in overeenstemming met het Europees recht als
zogenaamde ‘Dublinclaimanten’ teruggestuurd naar het betreffende land. Mensen die uit veilige landen blijken te
komen, komen in principe niet in de asielprocedure terecht.
Burgemeester Aboutaleb verwacht dat veel Syriërs zullen terugkeren. Syrië is namelijk geen klassiek
immigratieland. Mensen hebben het daar in veel gevallen goed gehad, en zijn enkel voor het geweld gevlucht. Hij
roemt de rijke Syrische muzikale cultuur.
Bewonerssamenstelling azc
Op dit moment bestaat er bij de vreemdelingenpolitie niet langer een achterstand in de identificatie van
asielzoekers: ieders nationaliteit is op adequate wijze vastgesteld. Momenteel is 70 tot 80% van de
vluchtelingeninstroom afkomstig uit Syrië. Ook is er een actuele toename te zien van het aantal mensen uit Irak en
Afghanistan. Een derde van de Syrische vluchtelingen is universitair geschoold, een derde op mbo/hbo-niveau, en
het overige deel is lager opgeleid.
In het azc worden geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen geplaatst. Er wordt altijd een balans
nagestreefd tussen gezinnen en alleengaanden/alleenstaanden. Momenteel is de verhouding ongeveer 40%
gezinnen en 60% alleengaande mannen, van wie overigens alweer een substantieel aantal
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gezinsherenigingsaanvragen heeft ingediend. Ook onder de alleengaanden gaat het dus vaak om mensen met een
gezin.
Volksgezondheid
De burgemeester licht toe dat de kans dat asielzoekers enge ziektes verspreiden, niet groter is dan bij
Nederlanders die terugkomen van reizen. Uitbraken van schurft komen in azc’s minder vaak voor dan onder de
gewone Nederlandse bevolking. Er zijn overigens duidelijke afspraken met de GGD om bepaalde signalen op te
pikken per specifieke doelgroep. Er komt een gezondheidszorgvoorziening in het azc, waardoor de meeste
eerstelijnszorg intern zal worden afgevangen. De heer Meertens licht toe dat er voor de vergoeding van de
ziektekosten een contract is afgesloten met zorgverzekeraar Menzis.
Verdrukking op de sociale woningmarkt
Pascal Meertens bestrijdt de misvatting dat mensen die naar het azc in de Beverwaard komen, uiteindelijk ook
definitief in deze omgeving gehuisvest zullen worden. Enkele uitzonderingsgevallen daargelaten (bijvoorbeeld als
een vluchteling inmiddels een arbeidscontract heeft voor minimaal een halfjaar), wordt er via een landelijke
taakstelling aan alle Nederlandse gemeenten gezocht naar woonruimte. Dit betekent dat ze door het hele land
woonruimte aangeboden kunnen krijgen. De maximale wachttijd voor een woning is voor vluchtelingen
momenteel gemiddeld twaalf tot vijftien maanden. Als vergunninghouders versnelde doorstroom geboden wordt,
zullen zij ook sneller uit het azc kunnen vertrekken.
De gemeente Rotterdam en het COA erkennen dat het nu al moeilijk is voor mensen in een uitkeringssituatie om
betaalbare woonruimte te vinden. De komst van een azc heeft echter geen gevolgen voor de hoeveelheid mensen
die in Rotterdam moeten worden gehuisvest. De gemeente Rotterdam werkt nu al aan meer flexibele huisvesting.
School en andere lokale voorzieningen
Ook asielzoekerskinderen zijn leerplichtig. Het COA en de gemeente zijn nog in overleg over de exacte uitwerking
van het basisonderwijs aan asielzoekers. Er komt waarschijnlijk een aparte
azc-basisschool, of een aparte asielzoekersklas. Vermoedelijk zal 99% van de kinderen in de basisschoolleeftijd
hiernaartoe gaan. De Nederlandse Leerplichtwet schrijft echter vrije schoolkeuze voor, een recht dat asielzoekers
niet kan worden ontzegd. In een enkel geval zal dit betekenen dat ouders voor een andere school kiezen.
Leerlingen tussen de twaalf en achttien jaar gaan eerst naar de Internationale Schakelklas, en kunnen vervolgens in
een reguliere opleiding doorstromen op een reguliere school.
In het azc komt ook een recreatiezaal en sportruimte. Van verdrukking binnen dit domein zal dan ook geen sprake
zijn. Diverse verenigingen in de stad hebben al laten weten wel iets voor het azc te willen doen. Statistieken laten
verder zien dat slechts 20% van de azc-bewoners reisbewegingen maakt. Omdat asielzoekers het moeten doen
met een laag bedrag aan leefgeld, zullen zij, als dit enigszins gaat, liever kiezen voor lopen of fietsen. De
verwachting is dat ongeveer twintig tot veertig van de asielzoekers die naar de Beverwaard komen van het OV
gebruik zullen maken. Aangezien de lokale supermarkt aan de duurdere kant is en het leefgeld van de asielzoekers
laag, valt te verwachten dat ze voor hun boodschappen zullen uitwijken naar de omringende wijken.
Werkgelegenheid
Er is eerder gesteld dat de komst van het azc dertig tot vijftig extra banen zou genereren. Bewoners willen weten
wat zij zich hierbij moeten voorstellen. De heer Meertens licht toe dat het binnen het COA gaat om functies van
huismeester, woonbegeleider, programmabegeleider en casemanager/dossiermanager. De vacatureprofielen zijn
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al doorgegeven aan de gemeente Rotterdam, zodat deze met de werkbedrijven gedeeld kunnen worden. Iedereen
kan bij het COA solliciteren via uitzendbureau Start, al zal het COA eerst intern proberen vacatures te vervullen. Er
zal zeker aandacht zijn voor werkzoekenden vanuit de Beverwaard, maar hier gaat de gemeente over. Naast banen
bij het COA zijn er mensen nodig voor het gezondheidscentrum dat op het azc komt, voor de beveiliging en komt
er een betaalde kracht vanuit VluchtelingenWerk. Ook de middenstand in de Beverwaard zal profiteren van de
klandizie van asielzoekers.
Geen luxebehandeling
De asielzoekers die hier komen wonen, moeten zelf rondkomen van hun leefgeld. Dit leefgeld is met 220 euro per
volwassene per maand geen vetpot. De burgemeester verklaart dat dit bij lange na niet in de buurt komt van het
bijstandsinkomen dat Nederlanders als minimum ontvangen, en dat inclusief toeslagen rond de 1600 euro per
maand uitkomt. De beelden die veel mensen gezien hebben van mensen die klagen over de kwaliteit van de
catering, zijn hier dus pertinent niet van toepassing. Ook zullen de asielzoekers zelf hun woning schoonhouden.
Beheercommissie
Een aanwezige bewoner heeft al meerdere malen schriftelijk belangstelling getoond voor lidmaatschap van de op
te richten beheercommissie, maar heeft hier tot dusverre niets concreets op teruggehoord. De heer Meertens licht
toe dat de beheercommissie zich over allerlei signalen vanuit de wijk zal buigen. Vermoedelijk zal de commissie in
de aanloopfase van het azc ongeveer eens in de twee weken bijeenkomen, om na enkele maanden de
bijeenkomstfrequentie terug te schroeven. Hij verzoekt geïnteresseerden te schrijven naar het algemene emailadres dat in de nieuwsbrief staat vermeld.
De burgemeester verklaart dat hij zijn e-mail zorgvuldig leest, en regelmatig ook persoonlijk beantwoordt, ook al
krijgt hij wekelijks honderden e-mails. Als hij soms een vraag van een schrijver heeft laten liggen, spijt hem dat.
Alle namen van geïnteresseerden zullen genoteerd worden. Op 29 januari wordt een bezoek aan het azc in Katwijk
gebracht, waar belangstellenden zich voor kunnen aanmelden. De gespreksleider zegt toe navraag te zullen doen
naar de concrete voortgang rond de vorming van de beheercommissie.
Handhaving op veiligheid en vervuiling
De burgemeester refereert aan zijn eerdere toezegging dat de komst van het azc op geen enkele manier een
verslechtering mag betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Asielzoekers zijn volgens hem overigens niet uit
op problemen met de politie, net zo min als illegalen. Mochten asielzoekers onverhoopt toch bij misdrijven
betrokken raken, is er altijd de gang naar de rechter. Als ze veroordeeld worden, kunnen mensen ook worden
teruggestuurd. Dat de Beverwaard een risicogebied genoemd wordt, heeft volgens de burgemeester te maken met
het feit dat de politie er gedurende een reeks van maanden verhoogd wapenbezit heeft geconstateerd. Om
daartegen op te treden was preventief fouilleren nodig. De cijfers die in februari gepresenteerd zullen worden,
zullen doen blijken dat de aanpak effectief is geweest. Niettemin wil de burgemeester de bewoners van de
Beverwaard graag tegemoetkomen door in te zetten op extra handhavingscapaciteit in de wijk. Ook de in het
verleden gedane toezegging tot betere handhaving op verkeersveiligheid op de singels en op het
samenscholingsverbod, zal alsnog gestand gedaan worden, voor zover dit niet al is gebeurd.
Suggesties van bewoners
De bewoners geven de gemeente Rotterdam en het COA nog enkele opmerkingen mee:
• Dat zij behoefte hebben aan een zekere stabiliteit qua bewoners van het azc, zodat zij hen kunnen leren
kennen en een goede onderlinge verhouding kunnen opbouwen.
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•

•

Dat de oproerkraaiers tijdens de eerste informatiebijeenkomst volgens hen voor het merendeel uit de wijk
afkomstig waren. Ze waarschuwen daarom dat de bewoners van Beverwaard zelf ook een probleem kunnen
gaan vormen. Ze adviseren inzet op goede communicatie met de wijk, en brede bekendmaking van de
komende vier informatiebijeenkomsten via de website en Facebook, met daarbij de oproep je bij
belangstelling aan te melden.
Er wordt aandacht gevraagd voor taalverwerving en het organiseren van een gebedsruimte voor de
asielzoekers.

De gespreksleider zegt toe de aangedragen aandachtspunten mee te nemen. Hij vult aan dat de gemeente wat
overdonderd is door de hoeveelheid mensen die zich melden om mee te helpen in de beheercommissie, of bij het
bieden van taalondersteuning. Dit neemt niet weg dat het de intentie is om alle belangstellenden een net
antwoord te geven.

Rondetafelgesprek – tafel 3
Na het openingswoord starten de rondetafelgesprekken. Aan tafel 3 hebben 7 bewoners plaatsgenomen en – als
toehoorders – enkele leden van de gebiedscommissie en een vertegenwoordiger van Stichting Lokaal. Marc van
Nimwegen en Ali Honar zijn de gehele tijd aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken.
Burgemeester Aboutaleb en wethouder Eerdmans schuiven na enige tijd aan. André Vervooren leidt het gesprek
op basis van de inbreng van bewoners.
Veiligheid
Per 1 januari 2016 is de Beverwaard aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het veiligheidsrisicogebied OudIJsselmonde is uitgebreid naar de rest van IJsselmonde vanwege een veranderde indeling van politiedistricten, niet
vanwege toegenomen onveiligheid. Bewoners geven aan dat een van de eisen van het COA met betrekking tot de
locatie voor een azc is dat deze zich niet bevindt in een veiligheidsrisicogebied. Zij constateren dat om die reden de
Beverwaard geen geschikte locatie is. De gespreksleider heeft op dit moment geen informatie over de eisen van
het COA.
Een van de bewoners wil zwart op wit zien dat Oud-IJsselmonde voor 1 januari 2016 al een veiligheidsrisicogebied
was.
Bewoners veronderstellen dat een van de toegestane maatregelen binnen een veiligheidsrisicogebied preventief
fouilleren is. Zij vragen zich af of zij slachtoffer van de situatie worden. Marc van Nimwegen zegt dat dit niet het
geval is.
Bewoners wijzen op jarenlange ellende en (gewelds)delicten in de Beverwaard en zeggen dat de wijk de naam
heeft het afvoerputje van Rotterdam te zijn en dat bewoners als ‘tokkies’ worden beschouwd. Zij zeggen dat
bewoners zich inzetten om de wijk op te bouwen. Sinds een paar jaar is het wat rustiger in de wijk. Bewoners
vragen zich af waarom zij dan nu een azc met zeshonderd bewoners door de strot geduwd krijgen. Zij vinden dit
een enorme stap achteruit. Zij wijzen erop dat nu al ernstige incidenten plaatsvinden en dat de politie na
meldingen niet of veel te laat ingrijpt. Marc van Nimwegen zegt dat het uitblijven van een adequate reactie na het
bellen van 1-1-2 losstaat van de komst van het azc. Burgemeester Aboutaleb is bereid de registratie van 1-1-2meldingen te controleren als de datum en het tijdstip aan hem worden doorgegeven.
Bewoners zijn bang voor mogelijke negatieve gevolgen van het azc. Zij constateren dat het er toch wel komt en
vragen zich af hoe zij de Beverwaard veilig kunnen houden. Bewoners zeggen dat de burgemeester tijdens de
informatiebijeenkomst op 15 oktober extra politie-inzet heeft toegezegd, maar dat die niet wordt gerealiseerd.
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Burgemeester Aboutaleb zegt dat het aantoonbaar onjuist is dat hij een dergelijke toezegging zou hebben gedaan,
aangezien dit risico’s door het azc zou impliceren.
Een van de bewoners waarschuwt ervoor dat bij mooi weer de Antilliaanse gemeenschap de straat op gaat en
vreemden in de omgeving niet tolereert. Hij vreest voor onrust als zich asielzoekers in de wijk bevinden.
Marc van Nimwegen zegt dat de cijfers over onder andere wapenbezit geen aanleiding vormen om geen azc in de
Beverwaard te vestigen.
Strafbare feiten
Asielzoekers die strafbare feiten plegen worden op dezelfde manier vervolgd als gewone burgers. Er worden ook
dezelfde straffen opgelegd. Als iemand zijn straf heeft uitgezeten, dan volgen geen verdere maatregelen. Het COA
rapporteert het aan de IND als er aangifte is gedaan van een strafbaar feit waarbij een asielzoeker betrokken is.
Mogelijk gevolg voor statushouders is het intrekken van de verblijfsvergunning. Een van de bewoners
veronderstelt dat strafzaken waarbij asielzoekers zijn betrokken geseponeerd zullen worden. Marc van Nimwegen
legt uit dat seponering met onvoldoende capaciteit te maken heeft. Bij sancties wordt geen onderscheid gemaakt
tussen asielzoekers en anderen. Als mensen vertrekken naar het buitenland zonder dat dit wordt opgemerkt, dan
blijven boetes onbetaald. Wie via Schiphol reist, valt daar echter door de mand en wordt tegengehouden.
Normen en waarden
Bewoners verwachten dat asielzoekers zich negatief zullen opstellen tegenover homo’s en lesbiennes. Nu is het al
zo dat zij in de Beverwaard worden nageroepen door Marokkanen. Een van de bewoners zegt dat toen hij zich
hierover uitliet de gemeente hem een racist noemde.
Ali Honar geeft aan dat hij zich binnen het azc waar hij locatiemanager is geen moment onveilig voelt en dat
bewoners van het azc begeleiding krijgen.
De burgemeester zegt dat op straat de wet geldt. Hij verzoekt het aan hem te melden als lesbiennes zich onveilig
voelen. Hij neemt dat hoog op.
Preventie
Gevraagd wordt naar preventieve veiligheidsmaatregelen in en buiten het azc. Er zijn beveiligers en begeleiders. In
het azc gelden huisregels. Bewoners van het azc tekenen hierover een contract. Als zij zich daaraan niet houden
dan nodigt het COA hen uit voor een gesprek. Een sanctie kan zijn dat zakgeld wordt ingehouden. Eventueel wordt
aangifte gedaan bij de politie. Buiten het azc gelden dezelfde regels als voor iedereen in Nederland. Asielzoekers
zijn vrij om te gaan en te staan waar zij willen – het azc is geen gevangenis – maar zij dienen zich wel aan de regels
te houden. Er geldt geen avondklok voor bewoners van het azc. Opgemerkt wordt dat mensen in de Beverwaard
wel te maken hebben met een ‘avondklok’ door de onveilige situatie.
Locatie
Een van de bewoners vraagt of de burgemeester kan garanderen dat het azc Beverwaard na vijf jaar wordt
opgeheven. Zij eist dat dit gebeurt. De gespreksleider legt uit dat het college van B&W heeft besloten dat het azc
er voor een periode van vijf jaar komt. Als het acceptabel en nodig is, dan kan deze periode middels een nieuw
collegebesluit worden verlengd.
Een van de bewoners zegt dat politici hem uitmaken voor racist omdat hij tegen het azc is. Hij zegt dat hij niet
tegen het azc is, maar tegen de locatie. Hij vraagt of de burgemeester bereid is om een presentatie van bewoners
bij te wonen waarin zij uitleggen waarom zij tegen het azc zijn. De burgemeester wil naar de bijeenkomst komen,
maar zegt dat hij niet gaat morrelen aan het besluit.
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Burgemeester Aboutaleb zegt dat er geen burgemeester is geweest die zo vaak de wijk in is gegaan als hij. Mensen
mogen blij zijn dat hij de Beverwaard niet heeft bezocht, want blijkbaar geeft de situatie in de wijk daartoe geen
aanleiding. De burgemeester verwijst naar de Veiligheidsindex die in februari wordt gepubliceerd. Een van de
bewoners vraagt of de burgemeester weet wat speelt in de wijk. Hij zegt dat mensen geen aangifte durven te
doen.
Vertrek
Uitgeprocedeerde asielzoekers worden uitgezet. Als het land van herkomst weigert om iemand weer op te nemen,
dan ontstaat echter een lastige situatie. Er is de bed-bad-broodregeling om te voorkomen dat uitgeprocedeerde
asielzoekers gaan zwerven in woonwijken. Het COA en de IND zoeken samen met deze mensen een oplossing. Een
van de bewoners constateert dat het aantal mensen zonder verblijfsvergunning die niet in het azc blijven, maar in
de wijk worden opgevangen, bovenop het aantal van zeshonderd bewoners van het azc komt.
Huisvesting
Als asielzoekers eenmaal een verblijfsvergunning hebben, dan wordt huisvesting voor hen gezocht. Het is de
bedoeling dat deze mensen snel uitstromen uit het azc, maar het is voorgekomen dat iemand in afwachting van
huisvesting anderhalf jaar in de opvang bleef. Bewoners geven aan dat gewone burgers zeven à acht jaar op een
woning moeten wachten en dat het voorkomt dat er geen huis is voor mensen met urgentie en dat die dan op
straat moeten slapen.
Een van de bewoners merkt op dat studenten zonder inkomsten geen woning krijgen en asielzoekers wel.
Een van de bewoners wijst op risico’s van onbegrip door oneerlijke concurrentie op de woningmarkt. De politiek
probeert scheve verhoudingen te veranderen door het mogelijk te maken om statushouders te huisvesten in
bijvoorbeeld kantoorgebouwen.
Een van de bewoners merkt op dat de buurtsignalering wat betreft de huisvesting van bijzondere doelgroepen in
de Beverwaard beperkt is. Zij refereert aan cijfers over asielzoekers: 52% lijdt aan posttraumatische stress stoornis,
60% aan een depressieve stoornis en 44 % van deze mensen lijdt aan beide psychosociale aandoeningen.
Voorzieningen
Veel bewoners van de Beverwaard leven onder de armoedegrens. Bewoners constateren dat asielzoekers meer
geld krijgen dan ‘eigen mensen’. Een van de bewoners merkt op dat jonge asielzoekers hun studie betaald krijgen,
terwijl Nederlandse jongeren zich daarvoor in de schulden moeten steken. Bewoners vinden dat iedereen
hetzelfde moet krijgen. Een van de bewoners zegt dat de kledingbank, de voedselbank en de gaarkeuken
overbelast zijn doordat veel mensen in de Beverwaard in armoede leven. Door een politieke maatregel per
1 januari 2016 hebben mensen nog minder te besteden. Een van de bewoners vindt het niet gepast als wordt
gesteld dat mensen door hun eigen toedoen in de schuldsanering terechtkomen. Dit kan gebeuren door
omstandigheden waaraan mensen zelf geen schuld hebben. Een van de bewoners stelt dat de bewoners van de
Beverwaard als eerste moeten worden geholpen.
Werk
Asielzoekers kunnen vrijwilligerswerk doen in het azc en daarbuiten.
Onderwijs
In de Beverwaard hebben scholen te maken met veel leerlingen die de Nederlandse taal niet beheersen.
Gevraagd wordt wat het betekent als hun aantal toeneemt door de instroom van asielzoekerskinderen.
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Investeringen in de Beverwaard
Vanwege de buitenproportionele belasting van de Beverwaard door het azc wil de gemeente zich extra inzetten
voor de wijk. Er wordt gekeken wat te realiseren is binnen bestaande sociale programma’s. Het irriteert een van de
bewoners dat de burgemeester doet alsof alles goed gaat in de Beverwaard. Een van de bewoners ergert zich
eraan dat er nu opeens geld beschikbaar komt om de Beverwaard te verbeteren. Zij vindt dat een zoethoudertje.
Koopwoningen
Regulier onderhoud aan huurwoningen was al gepland. Koopwoningen vallen daar buiten.
Nergens in Nederland is aangetoond dat een azc de verkoopprijzen nadelig beïnvloedt. Een eventuele
waardedaling wordt pas zichtbaar als een woning wordt verkocht. Als een waardedaling als gevolg van het azc
aantoonbaar is, dan kan aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.
Informatievoorziening
Een van de bewoners spreekt haar teleurstelling uit over burgemeester Aboutaleb. Hij wil dat bewoners zich
excuseren voor verwensingen tijdens de informatiebijeenkomst op 15 oktober. De bewoonster vindt dat de
burgemeester zijn excuses moet aanbieden voor de gang van zaken bij de bekendmaking van de locatie van het
azc. De burgemeester legt uit dat de gemeenteraad hierover tegelijkertijd met bewoners is geïnformeerd en dat
hijzelf ongeveer tien dagen eerder op de hoogte was en het college maar heel kort daarvoor. Het eerste verzoek
van het COA dateert van voor het zomerreces en is na het zomerreces behandeld. Het besluit over de locatie is een
collegebesluit. Een burgemeestersbesluit is alleen mogelijk als iets de openbare orde raakt.
Opgemerkt wordt dat veel te weinig informatiebrieven zijn verspreid. De gespreksleider legt uit dat ervoor
gekozen is om 3600 brieven op Rotterdams grondgebied in de directe omgeving van de Edo Bergsmaweg te
verspreiden. Het kan zijn dat iets verkeerd is gegaan bij de verspreiding.
WOB-verzoek
Een van de bewoners heeft een WOB-verzoek aangaande het azc ingediend. De afhandeling daarvan mag twee
keer, binnen gestelde termijnen, worden uitgesteld. Daarna wordt de gemeente boeteplichtig. De burgemeester
zegt dat het zo ver niet komt. Hij merkt op dat een WOB-verzoek niet betekent dat de aanvrager antwoord krijgt
op alle vragen.
Meningspeiling
De uitslag van de digitale meningspeiling van gebiedscommissie IJsselmonde over het azc wordt ter informatie aan
1
de gemeenteraad gezonden. Dat de gebiedscommissie op non-actief is gesteld, heeft hierop geen invloed. De
burgemeester zegt dat hijzelf niet zou hebben gekozen voor een meningspeiling, aangezien het azc er toch komt.
Het is belangrijk om de handen ineen te slaan en iets goeds te maken van de situatie.

Afsluiting door burgemeester Aboutaleb
Burgemeester Aboutaleb bedankt de aanwezigen voor hun komst. Hij bedankt ook de leden van de
gebiedscommissie die aanwezig zijn ondanks dat de commissie non-actief is.

1

Gebiedscommissie IJsselmonde is niet op non-actief gesteld, maar haar bevoegdheden zijn tijdelijk opgeschort.
Bewoners spreken echter over ‘non-actief’.
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De burgemeester zegt dat hij alles wil bespreken, maar dat het azc er komt. Hij wil erover praten hoe dat goed kan
gaan. Hij zegt dat mensen er alle recht op hebben om WOB-verzoeken in te dienen en juridische procedures aan te
spannen, maar dat hij dit geen goede investering van energie vindt.
Bewoners hebben gezegd dat asielzoekers alles krijgen en de eigen mensen het moeilijk hebben. Hij rekent voor
dat het laagst toegestane inkomen voor een gezin in Nederland 1250 euro is en dat het met toeslagen uitkomt op
1600 euro per maand. Dat sommige mensen een laag leefgeld hebben door omstandigheden valt de overheid niet
te verwijten. De burgemeester legt uit dat asielzoekers geen bijstandsuitkering krijgen, maar leefgeld en dat dit
voor een gezin 700 à 800 euro per maand bedraagt. Hij wijst erop dat ook miljonairs door dreiging gedwongen
kunnen zijn om te vluchten. Het kan bijvoorbeeld gaan om seksuele geaardheid, censuur en vrijheid van
meningsuiting. Het valt mensen op dat onder de vluchtelingen veel jonge mannen zijn. De burgemeester vertelt
dat zij gemobiliseerd worden voor het leger en dat zij daarom vluchten zonder hun gezin.
De burgemeester zegt dat hij staat voor het besluit over het azc zonder overleg met bewoners. Er is nergens een
wijk te vinden waar mensen blij zijn met een azc. Negatieve reacties zijn van tevoren bekend.
De burgemeester zegt dat hij de bewoners van de Beverwaard niet in de steek laat. Hij zegt dat zij blij mogen zijn
dat hij en vertegenwoordigers van de veiligheidsdriehoek de Beverwaard nooit hebben bezocht. Reden daarvoor is
dat zij dit niet nodig achten. De burgemeester wijst op de Veiligheidsindex die in februari verschijnt.
De burgemeester gaat in op plannen voor Rotterdam-Zuid. Er wordt gelobbyd voor een culturele instelling op Zuid,
er komt een gymnasium en er wordt gewerkt aan het Hart van Zuid met een bibliotheek en een zwembad. Verder
worden 30.000 woningen op Zuid gerenoveerd. De gemeente heeft de intentie om er iets goeds van te maken. Het
is fijn als burgers meedenken. Het is hun goed recht om hun mening te uiten.

Slotwoord avondvoorzitter Jean-Paul Andela
De avondvoorzitter constateert dat aan een van de tafels een rustig gesprek werd gevoerd en aan de andere tafels
heftig werd gediscussieerd. De winst van vanavond is dat een dialoog tot stand is gekomen over een zwaar
onderwerp. Hij bedankt burgemeester Aboutaleb voor het goede gesprek.

Notities van bewoners op memobriefjes
Bewoners hebben het volgende genoteerd.
Tafel 3:
−
−
−
−
−

−

−
−

Respect voor bewoners door politiek!
Beetje jammer dat er niet echt wordt geluisterd.
Communicatie!
Een tafelvoorzitter hoort niet met zijn telefoon te zitten als een bewoner aan het woord is! Respect!
U zegt dat er ook homo’s en lesbiennes vluchten omdat ze niet worden geaccepteerd, maar ondanks dat
het sinds kort in Nederland wordt geaccepteerd, wordt het ook hier niet door iedereen gedoogd. Op
straat word je nageroepen en met zwemmen word je uitgescholden, maar je kan niet vluchten.
Het is een beetje minder dat ik na maanden eindelijk bij een bijeenkomst kan zijn – dankzij mijn mail en
contact met mevrouw Haasnoot, want ik heb nog nooit een brief gehad – en dat ik dan eigenlijk niet eens
iets mag zeggen.
Hoe is de gang van zaken bij vervolging om strafbare feiten en meldingen daarvan?
Interne en externe preventie?
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−
−

Nee AZC;
AZC nee.

Vragen/opmerkingen van tafel 3 waarop naderhand wordt teruggekomen:
− Als de Beverwaard een veiligheidsrisicogebied is, dan mag daar volgens de eisen van het COA geen azc
worden gevestigd;
− Ik wil graag zwart-op-wit zien dat Oud-IJsselmonde al voor 1 januari 2016 een veiligheidsrisicogebied was.
− Is er aanleiding om te vrezen voor de veiligheid van homo’s en lesbiennes door negatieve invloed van het
azc?
− De buurtsignalering wat betreft de huisvesting van bijzondere doelgroepen in de Beverwaard is beperkt.
Hoe verhoudt de inzet zich tot het aantal asielzoekers met psychosociale aandoeningen?
− In de Beverwaard is er sprake van scheefgroei doordat veel bewoners onder de armoedegrens leven en
uitkeringen c.q. voorzieningen niet voor iedereen gelijk zijn.
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Verslag rondetafelgesprekken op 30 november over azc Beverwaard

Gemeente Rotterdam
Rondetafelgesprekken 30 november 2015
18.30 uur tot 21.00 uur
De Focus (Oude Watering 324, Rotterdam)

Een selectie van bewoners van de Geullestraat, de Cannenburchstraat en Slangenburgweg gaan deze avond in
gesprek met onder andere burgemeester Aboutaleb, wethouder Eerdmans, korpschef Paauw, hoofdofficier van
Justitie Marc van Nimwegen en directeur Veiligheid Andre Vervooren. De burgemeester en wethouder
Eerdmans wisselen halverwege van tafel. Lida Veringmeier (programmadirecteur Asiel en Vluchtelingen)en
Winfried Houtman (directeur Maatschappelijke Ontwikkeling) leiden de gesprekken aan de
tafels.Avondvoorzitter is Jean Paul Andela. Het verslag wordt gemaakt door Marion Buesink en Anneke Waling.
(externe notulisten).
Doel van de avond is om met elkaar in gesprek te gaan door informatie over de komst van het
asielzoekerscentrum in Beverwaard te uit te wisselen. Er wordt geïnventariseerd wat speelt bij bewoners om
hiermee in de toekomst verder te kunnen gaan.

Openingswoord door avondvoorzitter Jean Paul Andela
De avondvoorzitter opent de bijeenkomst. Hij heet de burgemeester, wethouders, mensen van de
gebiedscommissie en bewoners welkom. Bewoners krijgen de gelegenheid hun vragen, kritiek, meningen en
ergernissen te uiten over het tijdelijke asielzoekerscentrum (azc) dat is voorzien in de Beverwaard. Daartoe
worden twee rondetafelgesprekken gevoerd. De gesprekken zijn informatief bedoeld. Burgemeester Aboutaleb en
wethouder Eerdmans zullen reageren op de inbreng van bewoners. Omdat misschien niet alles ter sprake komt,
kunnen bewoners notities maken op memobriefjes. Deze worden verwerkt in het verslag.

Rondetafelgesprek – tafel 1
Na het welkomstwoord van Jean Paul Andela starten de rondetafelgesprekken. Gespreksleider Lida Veringmeier
stelt zich voor en verwelkomt iedereen aan tafel. Zij hoopt dat bewoners willen delen wat hen bezighoudt. Er wordt
na afloop een verslag gemaakt dat bewoners krijgen toegestuurd. Men is straks in de gelegenheid om vragen te
stellen aan de burgemeester. Er wordt een kort voorstelrondje gehouden. De gespreksleider vraagt hoe bewoners
aankijken tegen een azc in Beverwaard.
Reacties van bewoners
− “De populatie wordt omvergegooid. Beverwaard is een moeilijke plaats. De laatste tijd is het rustig geweest in
de wijk en er was minder agressie. Als het azc er komt, zal dat waarschijnlijk veranderen. Omwonenden zijn
bang, want de meeste asielzoekers zijn alleenstaande mannen.”
− Een bewoner woont al 25 jaar met plezier in de wijk. Hij vraagt zich af welke maatregelen worden genomen
om de veiligheid te waarborgen en de angst voor onveiligheid weg te nemen.
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−

−

−

−
−

Een andere bewoner heeft zijn hele leven hard gewerkt. Hij heeft gevaren, is meesterkok geweest en heeft in
veel landen gewoond, waaronder een tijd in een moslim-enclave. Voor hem is duidelijk geworden dat het
helpen van mensen in moeilijke situaties het allerbelangrijkst is. Hij vraagt zijn tafelgenoten om mededogen
voor de vluchtelingen. Hij denkt dat deze vluchtelingen meer angst hebben gekend dan de mensen die hier
wonen.
Een bewoner woont hier nog maar kort. Hij begrijpt de angst van buurtbewoners, maar wil graag weten hoe
mensen kunnen helpen. De vluchtelingen hebben een hartelijk welkom nodig. De angst moet verdwijnen. Hij is
geschrokken van de agressie en het geschreeuw tijdens de bijeenkomst op 15 oktober.
“De verkeerde groep mensen wordt geholpen. Mensen die hierheen komen, hebben geld genoeg. Het zijn
vooral jonge mensen. Eigenlijk zou men de ouderen hierheen moeten halen. Zij hebben de hulp het hardst
nodig.”
“Het is een slechte zaak dat omwonenden niet voldoende zijn geïnformeerd. Zij staan voor een voldongen feit
en kunnen geen kant meer op. Er moet beter geïnformeerd worden.”
“Het nieuwe azc moet niet ten koste gaan van de mensen die hier wonen.”

De gespreksleider geeft aan dat alle punten worden meegenomen. Zij vraagt naar ideeën. Wat is er nodig om de
situatie zo goed mogelijk aan te kunnen?
Punten die naar voren worden gebracht
− Voldoende informatie. Wat voor mensen komen er in het azc? Daarmee kan een stuk onrust worden
weggenomen en komt er meer begrip.
− Er kan een commissie met vrijwilligers worden opgericht om vluchtelingen te laten zien hoe men in de wijk
met elkaar omgaat. Zo krijgen zij een beeld van hoe men hier leeft.
− Elk gezin zou een asielzoeker kunnen opnemen. Dan zou er geen azc hoeven komen.
De gespreksleider zegt dat het COA bepaalt wie er uiteindelijk in de azc's terechtkomen. Daar is nu nog niets over
bekend. Zij verwelkomt de burgemeester die inmiddels is aangeschoven en vraagt hem om een toelichting op het
komende azc.
De burgemeester geeft aan dat het doel van deze bijeenkomst is om bewoners uit de wijk meer informatie te
verschaffen. Bij de vorige bijeenkomst is men niet tot de kern gekomen. In het azc Beverwaard komen tijdelijk
maximaal 600 mensen wonen. De IND bepaalt of vluchtelingen in Nederland kunnen blijven of niet. Hiervoor wordt
een advies gegeven aan de staatssecretaris. Mensen die mogen blijven, wachten in een azc tot er een woning
beschikbaar komt. Syriërs blijven mogelijk een tot twee jaar, maar dit hangt af van de oorlogssituatie in hun land. In
Rotterdam worden circa 1.000 woningen beschikbaar gesteld voor asielzoekers. Tijdens hun verblijf zijn de
asielzoekers vrij om te gaan en staan waar zij willen. Zij krijgen een bescheiden bedrag aan zakgeld. Kinderen gaan
naar een aparte school die wordt ingericht in een leegstaand schoolgebouw. Er kan door de wethouder voor
onderwijs wat geld beschikbaar worden gesteld voor commissies. Er komen aparte voorzieningen voor de
gezondheidszorg.
De gespreksleider geeft bewoners de gelegenheid om vragen te stellen aan de burgemeester.
Vragen die worden gesteld
Wat gebeurt er met mensen die worden afgewezen? Worden zij gedwongen uitgezet, of gaan zij vrijwillig?
De burgemeester: In totaal hebben zich nu 108 mensen gemeld die zijn uitgeprocedeerd. Deze mensen wordt
onderdak geboden, maar moeten uiteindelijk worden uitgezet. Mensen die om valse redenen asiel aanvragen,
zouden in de eerste week al moeten worden afgewezen. Op dit moment wachten er 400 mensen op uitzetting.
In Utrecht worden kleine groepjes omwonenden rondgeleid in azc's. Gaat dat hier ook gebeuren?
De burgemeester: Dit is goed mogelijk. Het is een goed idee.
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Worden asielzoekers vooraf gescreend?
De burgemeester: Dat klopt. Dit gebeurt in Ter Apel en in nog drie andere plaatsen, maar niet in de azc's zelf.
Hoe komt het dat men op tv alleen jonge mannen ziet onder vluchtelingen?
De burgemeester: Jonge mannen uit Syrië vluchten het eerst, omdat zij anders verplicht worden om als soldaat
mee te vechten in de oorlog. Als zij in Nederland zijn toegelaten, doen zij vaak een beroep op de overheid om hun
familie over te laten komen.
Een bewoner vertelt dat zijn grootvader in Wereldoorlog II is doodgemarteld. Hij doet een appel op andere
bewoners om mensen die een oorlog ontvluchten niet in de steek te laten.
De burgemeester: Veel Rotterdammers hebben een goed hart, maar mensen worden bang en de samenleving
moet het wel aankunnen. Daarom worden er goede afspraken gemaakt om tot een goede verdeling te komen.
Als de oorlog in Syrië is afgelopen, gaan mensen dan terug naar het land van herkomst?
Antwoord burgemeester: In principe wel. Zuid-Irak is veilig verklaard, dus mensen kunnen daar al terug. In een al
vrij verklaard gebied in Syrië heeft Assad het voor het zeggen. Men zit daar aan alle kanten klem. Op dit moment
wordt in Wenen een politiek construct gemaakt, waar Assad niet aan mee mag doen.
Hoe worden de azc's ingericht? In andere landen hebben gezinnen soms een eigen huisje. Hier lijkt het alsof mensen
allemaal in een grote ruimte worden ondergebracht. Dit creëert onrust.
De burgemeester: Het azc bestaat uit nette, sobere kamers. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen en een
recreatieruimte. Omwonenden moeten vooral een kijkje gaan nemen als het azc klaar is.
Hoe worden bewoners op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen?
De burgemeester: Er zal een nieuwsbrief worden verspreid.
Komen er nieuwe banen voort uit de bouw van het azc?
De burgemeester: Ja, er komen 30 tot 50 nieuwe banen vrij. Als de vacatures beschikbaar zijn, worden deze
publiekelijk bekendgemaakt.
Er zijn bedreigingen geweest. Hoe kan dit in de toekomst worden voorkomen?
De politiechef: Overal wordt rekening mee gehouden. Tot het moment dat het azc er staat, wordt ervoor gezorgd
dat de orde wordt gehandhaafd. Als voor omwonenden duidelijk wordt dat het om normale mensen – gasten –
gaat, nemen de druk en dreiging vanzelf af. Het aantal meldingen bij de politie waar een azc bij betrokken is, is veel
minder dan men denkt.
De gespreksleider adviseert omwonenden zich vast aan te melden voor een bezoek aan het azc. Mensen kunnen
hun naam en adres op een aanmeldingsformulier invullen.
De gespreksleider vat de volgende punten samen die door bewoners zijn genoemd
− er is angst en zorg om toenemende onveiligheid in de wijk;
− omwonenden moeten beter worden geïnformeerd;
− bewoners zijn bang dat het drukker wordt in de wijk;
− er zijn genoeg omwonenden die willen helpen, maar men weet niet goed hoe.
Slotreacties van bewoners
− Goed dat omwonenden bij deze bijeenkomst de kans krijgen om vragen te stellen, want mensen zijn snel
bevooroordeeld. Als de gemeente omwonenden goed blijft informeren, neemt dat een stuk onrust weg.
− Rotterdam heeft een burgemeester met lef.
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De burgemeester geeft aan dat alle ideeën ook naar de gebiedscommissie gaan. Hij hoopt dat er eind januari met
de gemeenteraad een beslissing kan worden genomen over het plan voor de wijk.
De gespreksleider dankt iedereen hartelijk voor zijn of haar inbreng. Men gaat aan de slag, zodat de juiste dingen
kunnen gebeuren. Zij sluit het gesprek aan tafel af om 20.10 uur.

Rondetafelgesprek – tafel 2
Na het openingswoord starten de rondetafelgesprekken. Winfried Houtman begeleidt het gesprek. Aanwezig zijn
burgemeester Aboutaleb, wethouder Eerdmans, de heren Houtman, Van Nimwegen, voorzitter gebiedscommissie
Swaneveld, vicevoorzitters gebiedscommissie mevrouw Gonsalvez en de heer Broeders en bewoners. Er wordt
gesproken over onderwerpen die bewoners inbrengen.
Veiligheid
Bewoners voelen zich nu al onveilig in de Beverwaard, onder meer door intimiderend gedrag van groepen
jongeren. Er moeten al beveiligers worden ingezet in de supermarkt. Bewoners zijn bang dat de situatie zal
verergeren door het azc. Zij vrezen voor zedenmisdrijven door asielzoekers. Die vrees is gebaseerd op negatieve
verhalen over azc’s elders. Misdaadcijfers ondersteunen de berichten niet. Daders van zedenmisdrijven in
Nederland zijn voornamelijk blanke mannen ouder dan vijftig.
Asielzoekers zijn geen heilige boontjes. Soms zijn er incidenten zoals vechtpartijen in en rondom azc’s en soms zijn
er verwarde asielzoekers die amok maken. Maar dat komt ook voor onder de Nederlandse bevolking. De meeste
aan azc’s gerelateerde incidenten zijn gericht tegen de mensen die daar verblijven.
Het is heel belangrijk dat burgers overlast en vergrijpen melden bij de politie, de gebiedscommissie en de politiek.
Het is ook mogelijk om via Buurt Bestuurt signalen af te geven over onveilige en ongewenste situaties. Burgers
kunnen zelf ook ideeën hebben om problemen op te lossen. De gemeente steunt bewonersinitiatieven van harte
en draagt hier in sommige gevallen financieel aan bij.
In de jaren negentig vreesden boeren dat asielzoekers hun kippen zouden stelen. De boeren drongen aan op extra
politie-inzet. De angst is geëvolueerd naar vrees voor verkrachting. Rotterdam is echter nog nooit zo veilig geweest
als de laatste tijd. Bewoners zijn van mening dat het dan objectief veilig mag zijn, maar dat dit niet overeenstemt
met hun subjectieve veiligheidsbeleving.
Een van de bewoners dacht na de heftig verlopen informatieavond over het azc op 15 oktober dat misschien wel
meer te vrezen valt van bewoners zelf dan van asielzoekers. Een andere bewoner denkt dat de angst voor
misdragingen van asielzoekers is ingegeven door vooroordelen. Hij wijst op de mogelijkheid om hen positief te
betrekken. Zijn boodschap is: “Maak er wat van.” Als mensen iets omhanden hebben, zich nuttig maken, dan
gedragen zijn zich heel anders dan wanneer zij niets te doen hebben. Er zijn positieve geluiden uit andere gebieden
in Nederland, waar bewoners asielzoekers als een verrijking zien.
Er wordt geen nulmeting met betrekking tot criminaliteit in de Beverwaard verricht, omdat die enige tijd geleden
al heeft plaatsgevonden. In 2016 komt er een vervolgmeting. Mogelijk worden preventieve maatregelen getroffen
waardoor de criminaliteit afneemt. Een voorbeeld hiervan is dat het aantal woninginbraken in de omgeving van
het azc in Breda is afgenomen nadat preventief camera’s werden geplaatst.
Locatie
Bewoners vragen zich af waarom de politiek heeft besloten om het azc te plaatsen in de Beverwaard, een
kantelwijk. Zij vragen waarom bewoners en de gebiedscommissie niet zijn betrokken bij de locatiekeuze. Vanuit de
gemeente wordt aangegeven dat de besluitvorming binnen heel korte tijd moest plaatsvinden. Het verzoek van
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het COA om een locatie te zoeken kwam voor de zomer en de raad heeft na de zomer besloten. Er is nog
gesproken over de optie van een aantal kleinere centra, maar dat wil het COA niet. In Rotterdam heeft de
gemeente niet veel stukken grond in eigendom waar een groot azc kan worden gevestigd.
Het besluit over de locatie van het azc is onomkeerbaar. Er kan nog wel bezwaar worden gemaakt tegen de
omgevingsvergunning, wat het proces kan vertragen. Als de Raad van State beslist dat het azc niet in de omgeving
past, dan worden de plannen niet uitgevoerd.
Met het COA is afgesproken dat het azc vijf jaar blijft. Dit in afwachting van de uitstroom van vluchtelingen met
een verblijfsstatus naar de reguliere woningmarkt. Omdat momenteel niet voldoende woningen beschikbaar zijn,
stokt de uitstroom. Als meer woonruimte wordt gerealiseerd, kan de uitstroom weer op gang komen. Mogelijk is
er over vijf jaar geen behoefte meer aan het azc.
Het huurbeleid dat beoogt om ‘scheefwoners’ te laten doorstromen naar duurdere woningen is erop gericht
goedkope huurwoningen vrij te maken voor financieel minder draagkrachtige mensen. Dit beleid staat los van het
azc.
Verblijf
Het azc Beverwaard krijgt geen permanente bewoners. Vluchtelingen verblijven daar drie à vier maanden in
afwachting van de beslissing van de IND over hun asielaanvraag. Als zij een verblijfsstatus krijgen, worden zij elders
gehuisvest. Krijgen zij die status niet, dan worden zij overgeplaatst in afwachting van uitzetting.
Populatie azc
Een van de bewoners heeft op grond van cijfers van het COA uitgerekend dat er onder de zeshonderd asielzoekers
in de Beverwaard vierhonderd mannen zullen zijn. Deze verhouding laat zich verklaren doordat mannen in een
oorlogssituatie eerder genoodzaakt zijn om te vluchten dan vrouwen en kinderen, onder meer omdat mannen
worden opgeroepen voor het leger.
Tijdbesteding
Er is weinig te doen in en rond het azc. Tijdens hun verblijf in het azc zijn mensen vrij om te gaan en staan waar zij
willen. Zij zullen hun vertier buiten de deur zoeken, bijvoorbeeld in het winkelcentrum. Bewoners zijn bang dat dit
de onveiligheid vergroot. Een van de bewoners geeft aan er niets in te zien om groepen op straat aan te spreken.
Bewoners van het azc hebben er net als de jeugd recht op om zich in de openbare ruimte op te houden. Een
positieve houding ten aanzien van groepen jongeren en mannen, kan ertoe leiden dat zij zich ook positief
opstellen. De grens ligt bij bedreigen, intimideren en bijvoorbeeld het veroorzaken van geluidsoverlast. Als de
grens wordt overschreden, dan wordt daartegen opgetreden, net als nu. Asielzoekers die strafbare feiten plegen
krijgen te maken met een gerechtelijke procedure. Als er sprake is van overlast, dan plaatst het COA de
betreffende asielzoekers over naar een ander azc. Bewoners concluderen dat er overlastgevers weggaan, maar ook
komen vanuit andere azc’s.
Begeleiding
Om mee te kunnen doen in de Nederlandse maatschappij is het belangrijk dat vluchtelingen beschikken over
taalvaardigheid. Dit is een verplichting als zij eenmaal een verblijfsstatus hebben. Voor die tijd is er voor
volwassenen summiere begeleiding bij het leren van de Nederlandse taal. Voor kinderen is dat anders: zij moeten
naar school. Gemeente Rotterdam heeft veel ervaring met kinderen die geen Nederlands spreken. Zij komen eerst
in een schakelklas en stromen door naar het reguliere onderwijs. De praktijk wijst uit dat deze kinderen vaak snel
een goed taalniveau bereiken.
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In het azc Beverwaard worden voornamelijk Syriërs ondergebracht. Zij zijn veelal redelijk opgeleid en spreken vaak
Engels. Hiermee hebben zij een betere basis dan bijvoorbeeld Eritreeërs of mensen uit Centraal-Afrika. Er worden
vrijwilligers gezocht om mensen in het azc te begeleiden.
Beheercommissie
Er wordt een beheercommissie ingesteld waarin omwonenden van het azc en vertegenwoordigers van het COA, de
politie en de gemeente zitting hebben. De commissie is een aanspreekpunt voor bewoners. De omwonenden die
er zitting in hebben voorzien in ‘extra ogen en oren’ in de buurt. De commissie kan aanbevelingen doen en
gerichte signalen geven aan de burgemeester, het college van B en W, de gebiedscommissie en de politie. Dat
maakt het mogelijk om in te grijpen als het nodig is. De commissie heeft geen mandaat en bevoegdheden om zelf
maatregelen te treffen, maar krijgt in sommige gevallen wel de gelegenheid om initiatieven uit te voeren en krijgt
daarvoor ook faciliteiten.
Beverwaard Zegt Nee
Actiecomité BZN had deze informatieavond graag willen bijwonen, maar is niet uitgenodigd. De burgemeester gaat
op een ander moment met leden van BZN in gesprek
Informatie: Er komen nog drie rondetafelgesprekken met bewoners van andere straten. De gebiedscommissie zet
een enquête uit waarmee bewoners hun mening over het azc kunnen laten weten.
Plannen voor de Beverwaard
De gemeente beraadt zich op plannen om de Beverwaard op te knappen. Bewoners vinden het een zoethoudertje.
Zij vinden dat de Beverwaard ervan opknapt als er geen azc komt. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat de
Beverwaard deze kans moet grijpen.

Afsluiting door burgemeester Aboutaleb
Burgemeester Aboutaleb zegt dat er veel vragen waren over het bouwproces en wijkveiligheid en dat suggesties
zijn gedaan voor begeleiding en onderwijs. Hij belicht een aantal punten.
Bewoners van de Beverwaard voelen zich nu al onveilig in hun wijk en vrezen dat de onveiligheid verergert door
het azc. Het aantal meldingen van misdrijven gerelateerd aan azc’s is echter relatief laag. Maar de gemeente is niet
naïef en zal goed in de gaten houden wat er gebeurt. De beheercommissie draagt daaraan bij. Ook Buurt Bestuurt
of een stuurgroep kunnen een bijdrage leveren. Om een beeld te krijgen van een azc wordt een bezoek naar een
bestaand centrum georganiseerd. Er komt een nieuwsbrief met basisinformatie. De mogelijkheden worden
onderzocht voor contact tussen burgers en de politie.
Bewoners hechten veel belang aan een gemengde samenstelling van de mensen in het azc, maar onder de
asielzoekers zijn veel mannen. Dit komt doordat zij – bijvoorbeeld omdat zij worden opgeroepen voor het leger –
de eersten zijn die moeten vluchten. Vrouwen en kinderen volgen later.
Het COA heeft aangegeven dat het azc dertig tot vijftig banen zal opleveren. Bij de invulling hiervan wordt gekeken
naar werkzoekenden uit de Beverwaard. Mensen die in het azc verblijven krijgen zakgeld. Zij hoeven geen eten te
stelen. ‘Valse aanvragers’ worden zo snel mogelijk uit het systeem gefilterd.
Het beeld bestaat dat asielzoekers permanent in het azc zullen wonen. Het gaat echter om tijdelijk verblijf.
Statushouders blijven niet per se in Rotterdam. Als daar geen woonruimte beschikbaar is, dan worden zij ergens
anders gehuisvest. Het is goed om vooruit te kijken. Er wordt een toekomstvisie ontwikkeld die erop is gericht om
de Beverwaard versneld op te knappen. Gebiedscommissie IJsselmonde brengt hierop ook een advies uit.
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Burgemeester Aboutaleb spreekt een woord van waardering uit voor een van de bewoners die vertelde over zijn
ervaringen in de Tweede Wereldoorlog en die pleitte voor een goede opvang van vluchtelingen. Zijn verhaal raakte
de burgemeester.
Slotwoord avondvoorzitter Jean Paul Andela
De avondvoorzitter constateert dat serieuze gesprekken zijn gevoerd. Deze avond heeft de dialoog tussen
gemeente en bewoners bevorderd. Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst.

Notities van bewoners op memobriefjes
Op de notitieblokjes hebben de aanwezigen de volgende opmerkingen geschreven.
− activiteiten voor en door bewoners wijk en azc;
− inzet tolken voor mensen die geen Engels spreken;
− samenscholingsverbod;
− reizen met ov?
− verlichting parken;
− cameratoezicht;
− beveiliging tramhalte;
− wat is de sanctie bij overtreding APV?
− geen kennis met azc
− informatie vooruit
− druk
− verkeerde groep helpen
− gescreend?
− veiligheid
− onbekend
− wat komt hiernaartoe?
− 5 jaar en dan?
− zorg voor elkaar
− welke matregelen?
− help! Mededogen!
Op de intekenlijsten zijn e-mailadressen verzameld, waar naar het verslag en de nieuwsbrief zal worden verstuurd.
Wilt u de nieuwsbrief over het azc Beverwaard ontvangen? Stuur een e-mail naar azcrotterdam@rotterdam.nl.
Meer informatie over het azc Beverwaard staat op www.rotterdam.nl/azcrotterdam.
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