Actueel
In Soesterberg nu
364 vluchtelingen

(Vervolg van voorpagina)
Op dit moment verblijven 364
vluchtelingen op Soester grondgebied. Ze zijn ondergebracht
op het Kamp van Zeist in Soesterberg.

Die opvanglocatie is momenteel
vol. In het naastgelegen detentiecentrum zit een wisselend aantal
uitgeprocedeerde asielzoekers dat
wacht op uitzetting.
In de aangepaste gebouwen op
Kamp van Zeist worden sinds
maart vorig jaar vluchtelingen
opgevangen. Van voorjaar 2009
tot 2011 gebeurde hetzelfde in het
hotelcomplex aan de Birkstraat

waar - na een grondige verbouwing - nu Fletcher Het Witte Huis
is gevestigd.
Rond de eeuw- en millenniumwisseling verbleven gedurende drie
jaar vluchtelingen in het voormalige Molenschot aan de Albert
Cuyplaan. Toen ging het om mensen uit onder meer het door oorlog geteisterde Kosovo.
Het voormalige bejaardenhuis
stond vervolgens lange tijd leeg
en was regelmatig doelwit van
looddieven, vandalen en brandstichters. Het pand aan de rand
van de Eng is afgelopen voorjaar
afgebroken om plaats te maken
voor tientallen woningen.
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Dit jaar nog 47 vergunninghouders plaatsen

Huisvesting loopt achter

Soest loopt achter met de huisvesting van vergunninghouders.
Dit kalenderjaar moet er nog 47
vreemdelingen een dak boven het
hoofd worden aangeboden.

Door het rijk heeft Soest de wettelijke taak opgelegd gekregen om dit
kalenderjaar 78 vergunninghouders
een huis te bieden.
Tot het afgelopen weekeinde hadden
er 52 een woning toegewezen gekregen. Bij de resterende 26 mensen
komen nog eens 21 personen met
dezelfde status, want vorig jaar lukte het de gemeente niet om aan de
wettelijke gestelde taak te voldoen.
Het college van burgemeester en
wethouders gaat er vooralsnog van

uit dat het de taakstelling kan realiseren binnen de contouren van
de woningvoorraad. Maar: de wettelijke taak dreigt te gaan botsen
met de vraag van Soester woningzoekenden.
‘Om er voor te zorgen dat deze reguliere woningzoekenden niet in de
knel komen door de hoge taakstellingen, zijn we samen met corporaties en Vluchtelingenwerk aan het
verkennen of er innovatieve oplossingen zijn,’ aldus het college.

Meervoudige bewoning

Zo wordt er gekeken of leegstaand
vastgoed kan worden benut voor
bewoning en onderzoeken de partners onder meer de mogelijkheid

van meervoudige bewoning van
woningen. Gemeente en corporaties hebben er afspraken over gemaakt, vastgelegd in zogenoemde
prestatieafspraken.

Woningzoekenden

De gemeente telt nu ongeveer 3400
geregistreerde woningzoekenden.
Van hen is het merendeel ‘passief’.
Zo’n zevenhonderd mensen reageerden de voorbije twaalf maanden op
één of meer beschikbare huurwoningen. Op de urgentielijst van de
gemeente staan momenteel vijftien
mensen, onder wie ook enkele vergunninghouders. Voor hen wordt gedurende zes maanden met voorrang
een huurwoning gezocht.

‘We denken dat het de mensen, zowel de kinderen als de ouders, goed heeft gedaan’

Dagje uit voor asielzoekers op Paltz

De kinderen en hun ouders en/
of begeleiders die in het asielzoekerscentrum aan de Richelleweg
zitten konden zaterdag een dagje
onbezorgd genieten van allerlei
activiteiten. Dat was het doel
van initiatiefnemers Bert Smit en
Herman van Veen en daar zijn ze
zonder meer in geslaagd.
Ruim tachtig kinderen en volwassenen beleefden een onbezorgde dag
op landgoed de Paltz. Ze werden
door het beroemde eendje Alfred
Jodocus Kwak verwelkomd. Voor
de meeste kinderen een onbekend
figuur, maar het eendje viel direct
in de smaak en de toon was gezet.
Vervolgens konden kinderen en
ouders deelnemen aan een variëteit

aan workshops. Schilderen, kleien,
beeldhouwen, spelletjes spelen en
muziek maken. ‘De dag was heel
leuk. Het leukste vond ik het spelen op de djembé en de circusworkshop,’ vertelde een meisje uit Syrië
na afloop.
De reacties op de dag zijn positief
en dat was zichtbaar voor wie over
het landgoed liep. Ondanks de natte weersomstandigheden waren er
vrolijke gezichten te zien. Een ander
beeld dan wat veelal in de media
te zien is. Een feestdag om even te
vergeten. ‘Het is een erg leuke dag.
Heel bijzonder,’ zei een Syrische
moeder die met haar drie kinderen
op de feestdag was. Het was allemaal goed verzorgd en veel mensen
werkten er belangeloos aan mee. Zo

waren er vrijwilligers van de Rotaryclub Soest en van het Herman van
Veen Arts Center. Die leidden alles
in goede banen en verzorgden een
gezamenlijke lunch.
Twee medewerkers van het COA
(Centraal Orgaan opvang asielzoekers) blikken ook tevreden terug
op de dag. ‘Het is geweldig om die
stralende gezichten te zien. Het was
leuk en gezellig, maar er kwamen
ook indrukwekkende verhalen boven bij de workshops kleien en schilderen. We denken dat het de mensen, zowel kinderen als de ouders,
goed heeft gedaan.’ Na alle creatieve, sportieve en muzikale workshops
werd de dag afgesloten met een door
Herman van Veen geschreven voorstelling Zing, Dans, Speel. ‘Veel kin-

Emotioneel

Emotioneel. Dat woord is treffend
voor de dag op landgoed de Paltz
voor de kinderen en hun ouders van
het asielzoekerscentrum. Zo krijgt
een man tijdens het kleien van een
boot tranen in zijn ogen als hij vertelt
dat hij één van die mensen op de boot
was. Zeventien dagen deed hij over
zijn reis naar vaste land. Ook tijdens
het schilderen uitten kinderen en
ouders hun emoties. Zo zijn er kinderen die een boot tekenen met mensen in het water of ze tekenen een
huis met de woorden ‘ik wil huis...
kan’. Ook veel lof voor Nederland. Zo
schilderde een kind de Nederlandse
vlag of is er op andere kunstwerken:
‘Thank you Holland’ te lezen. Er is
veel dankbaarheid onder de vluchtelingen. Niet alleen voor de dag op de
Paltz, maar voor alle hulp die er is.

deren deden aan deze voorstelling
mee door mee te dansen, zingen en
klappen. Deze voorstelling zal elke
drie maanden voor kinderen uit
het asielzoekerscentrum (AZC) en
uit Soest en de regio op de Paltz
worden herhaald. Het Herman van
Veen Arts Center zal de kinderen
dan ophalen en weer terug brengen,’ zegt één van de initiatiefnemers, Bert Smit. ‘Alles is zeer goed
verlopen, iedereen enthousiast en
blij. Van medewerker AZC tot vluchteling, van Rotary tot vrijwilligers,
van artiesten tot financiers. Her en
der wat regen maar dat was oké.
De vluchtelingenkinderen hebben
met elkaar een geweldige en ook
bijzondere dag beleefd. Veel blijheid en ook soms wat verdrietige

zz Op de speciale feestdag voor kinderen uit het asielzoekerscentrum was er
van alles te beleven.
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momenten.’ De speciale feestdag is
mede mogelijk gemaakt dankzij de
opbrengst op de charitydag.
Smit: ‘De dag krijgt een vervolg door
een officiële opening door burgemeester Rob Metz van de vluchtelingen kinderexpositie op het AZC.
Ook dragen wij zorg voor een AZCfietsenpot waaruit het AZC voor
ouders en kinderen tweedehands
fietsen bij Profile Soest kan afnemen. Hiernaast zorgen wij voor een
beamer en tv waardoor kinderen
en ouders op het AZC (educatieve)
films kunnen kijken.’

