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Inspreken Judith Veldhuis-Lampe namens omwonenden locatie Gerner Es/Koekoeksteeg 

 

Geachte leden van de raad, burgemeester en wethouders en geachte overige aanwezigen, 

 

Vooropgesteld: we willen benadrukken dat we niet de komst van statushouders ter discussie stellen. 

Natuurlijk komen zij, en wij en Dalfsen dragen ons steentje bij. Ik wil het wel met u hebben over de 

locatie en de veiligheid. 

De website van de COA geeft richtlijnen. Zo wil COA liever grotere opvanglocaties in verband met de 

beheersbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast moet de locatie goed bereik zijn en in de 

nabije omgeving van supermarkten en scholen. 

Dalfsen leeft die richtlijnen niet na. Dalfsen wil bij ons een soort mini AZC plaatsen net buiten de 

bebouwde kom. Daar is geen toezicht of sociale controle. Welgeteld wonen er direct aangrenzend 

drie gezinnen met kleine kinderen. Overdag wordt er gewerkt, en is er dus niemand. Verder wonen 

er alleen 65+-ers. Qua sociale controle of integratie is er dus niets. 

Wat is er wel? 

Een hockeyclub met zo’n 260 leden, waarvan 65% vrouwelijk en minderjarig. En deze 170 

minderjarige meisjes huppelen 2 a 3 keer per week in korte rokjes over het veld op 25 meter afstand 

van deze opvanglocatie. 

En wat betekent dat voor de veiligheid? 

In deze buurt met maar 3 gezinnen, en verder veelal 65+-ers en 170 minderjarige meisjes in korte 

rokjes? De burgemeester kwam niet verder dan het aanbieden deel te nemen aan een 

buurtwhatsap-groep. 

Ik geef u wat cijfers om het belang van veiligheid inzichtelijk te maken: in 2015, u heeft het allemaal 

in januari van dit jaar in de pers kunnen lezen, vonden er ruim 8000 incidenten plaats met 

asielzoekers. In 4460 gevallen was de politie daarbij betrokken. In 1366 gevallen was er sprake van 

fysieke agressie. Van alle incidenten is dus in meer dan de helft van de gevallen politie-inzet nodig 

geweest, en bij 1/3 was zelfs sprake van fysieke agressie. 

Dalfsen heeft niet eens politie. Ik begrijp dat in het bureau statushouders gaan wonen. 

Nog een onderzoek, en ik mail u morgen de vindplaats. In 2005 is onderzoek gedaan naar seksuele 

delicten. Daaruit blijkt dat door allochtonen twee tot vier keer vaker seksuele misdrijven worden 

gepleegd dan door autochtonen. Twee tot vier keer zo vaak. En dan wil u een mini AZC plaatsen in 

een buurt zonder sociale controle, maar wel met 170 hockeymeisjes? 

Aan de raad twee vragen: is het niet tijd voor herbezinning op deze locatie? En wat gaat u doen om 

binnen 3 maanden een concreet veiligheidsplan aan ons te presenteren? 

Dank voor uw aandacht. 

 

 



Onderzoek SCP, WODC en WRR: Van opvang naar integratie 

http://www.wrr.nl/publicaties/publicatie/article/geen-tijd-verliezen-van-opvang-naar-integratie-van-

asielmigranten-4/ 


