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Goedemorgen collega's, 

Graag onderstaande brief van de fractie van Leefbaar Etten-Leur op de gebruikelijke wijze inboeken. 

Alvast bedankt! 

Groeten, 
Ellis 

Met vriendelijke groeten, 
Ellis Marcelis | Afdeling Griffie 
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Beste, 

Hieronder een brief van ons aan het College, samen met Raadsvragen. 

Geacht College, 

De fractie van Leefbaar Etten-Leur vraagt het College om zich uit te spreken tegen de opvang van 
asielzoekers in Etten-Leur. We hebben daartoe de volgende vragen aan u. 

1. Wilt het College zich uitspreken tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum? Zo nee, waarom 
niet? 

De immense toestroom van asielzoekers in Nederland werkt ontwrichtend voor kleine gemeenschappen, is 
desastreus voor dorpen en heeft een vernietigende werking op de leefbaarheid. 

2. Is het College het met bovenstaande eens? Zo nee, waarom niet? 



Inmiddels zien we dat er in Noord-Brabant al duizenden asielzoekers gehuisvest worden, en het COA denkt 
voor 2015 nog 10.000 extra opvangplaatsen nodig te hebben. Diverse gemeenten in de regio hebben op 
verschillende plaatsen al initiatieven genomen tot huisvesting. 
Leefbaar Etten-Leur wil het COA vóór zijn. De grootschalige opvang van asielzoekers is ethisch gezien 
totaal onverantwoord omdat het COA hiermee zowat zelfstandig de mensenhandel in stand houdt. Voor 
Leefbaar Etten-Leur is er maar één oplossing, en dat is opvang in hun eigen regio. 

3. Is het College met bovenstaande eens? Zo nee, waarom niet? 

De komst van een mogelijk nieuw asielzoekerscentra in Etten-Leur zou desastreuze gevolgen hebben. De 
sociale onrust, welke we nog kennen van het Polenhotel, zal ongekend zijn. 
Leefbaar Etten-Leur tekent hier niet voor en vraagt het College hierin nu stelling te nemen en hun strategie 
in deze met de bevolking en de gemeenteraad te delen. 
Het verband van grote getalen aan asielzoekers en criminaliteit is bekend, daar hoeven we niet verder op in 
te gaan. Daar helpt zelfs een hoofdbureau van de politie niet tegen. Leefbaar Etten-Leur wil dit de Etten-
Leurse samenleving niet aandoen. Met de mogelijke komst van asielzoekers in Etten-Leur, en het jaren en 
jaren hopeloos procederen voor een verblijfsvergunning, zouden deze problemen vele jaren kunnen spelen, 
ook daar wil Leefbaar Etten-Leur niet verantwoordelijk voor zijn. 

4. Is het College het met bovenstaande eens? Zo nee, waarom niet? 

Naast de grootschalige opvang van asielzoekers is er nog een probleem dat Leefbaar Etten-Leur pijn doet, 
namelijk de zogenaamde taakstelling statushouders. 
Volgens cijfers zijn er vorig jaar 20 statushouders gehuisvest, en dit terwijl mensen met een (sociale) 
urgentie overgeleverd worden aan de genade van de Klik-voor-Wonen site. 

5. Kloppen deze cijfers? Zo nee, waarom niet? 

De gemeente krijgt 12 weken de tijd om een statushouder te huisvesten, terwijl een alleenstaande moeder 
met kinderen vele maanden meer moet wachten op een woning. 

6. Vindt het College dat dit met elkaar te rijmen valt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom doet het College hier 
niks aan? 

De taakstelling statushouders voor de eerste helft van 2015 betreft 35 personen/gezinnen. Als dit gehaald 
wordt, worden er 35 andere gezinnen met een grote urgentie zwaar gedupeerd. 

7. Kloppen deze cijfers? Zo nee, waarom niet? 
8. Hoe denkt het College deze taakstelling te gaan halen? 
9. Hoe denkt het College iets te kunnen betekenen voor de gezinnen met een grote urgentie die een 
geschikte woning aan hun neus voorbij zien gaan omdat er een gelukszoeker intrekt? 

Namens de fractie van Leefbaar Etten-Leur, 

Jake Owen Raats en Louis Roks 

Met vriendelijke groet, 

Jake Owen Raats 

Gemeenteraadslid Leefbaar Etten-Leur 

Verstuurd vanaf mijn iPad 


