Tijdlijn gebeurtenissen rondom de crisisnoodopvang asielzoekers
Sinds 27 augustus biedt Wijk bij Duurstede tijdelijk onderdak aan een groep asielzoekers. Rondom
deze opvang ging veel goed, maar er ontstond ook onrust. Hieronder een overzicht van alle
gebeurtenissen.

26 augustus
Het college heeft na een verzoek van de VRU over de situatie in Ter Apel besloten om te
helpen en een groep vluchtelingen onderdak te bieden, die anders geen plek zouden
hebben om te overnachten. Onder de volgende voorwaarden is door het college
ingestemd:
1. de rust en veiligheid van onze inwoners is het allerbelangrijkste;
2. hulp van buitenaf is nodig, want onze gemeentelijke organisatie is niet voorbereid op
zoveel extra werk.
De VRU gaat akkoord met de randvoorwaarden en zegt materiaal, steun en capaciteit toe.
Vervolgens wordt gesproken over de locatie. Er is in het tijdsbestek van minder dan een dag
eigenlijk maar 1 locatie voor handen en dat is een sporthal op Mariënhoeve. Deze wordt
zaterdag klaargemaakt als opvanglocatie. De inrichting en de bemensing van de
opvanglocatie voert de VRU volledig uit, inclusief beveiliging.

Zaterdag 27 augustus
Mariënhoeve wordt in recordtempo klaargemaakt. Er komt een ervaren locatiemanager en
vier woonbegeleiders. Veiligheidsmensen houden 24 uur per dag de wacht. Vrijwilligers
bieden hulp. Zaterdagavond zijn er 100 asielzoekers binnen.
De groep slaapt de nacht ervoor nog in de Jaarbeurs, waar zij voor het eerst in dagen hebben
gedoucht en warm eten hebben gekregen. Ook zijn zij door een arts gezien. De VRU en een
team van Wijksport richten de opvang in. Fractievoorzitters en de raad zijn geïnformeerd.
Directe buren en sportverenigingen krijgen een brief en er gaat een persbericht uit. Om
17.00 uur nemen omwonenden en vertegenwoordigers van verenigingen een kijkje op de
locatie en gaan in gesprek met de burgemeester. Rond 19.30 uur komt de eerste bus met
asielzoekers aan, zo’n drie uur later de tweede.

Zondag 28 augustus
Het college is zondag aanwezig op de opvanglocatie, maakt kennis en voert gesprekken.
Burgemeesters en wethouders zien en horen de zorgen bij inwoners, maar ook de
creativiteit en bereidheid tot hulp. De meeste mensen hebben begrip voor de situatie, maar
er leven ook zorgen en vragen. Een klein deel heeft er geen begrip voor.

Maandag 29 augustus
Er vindt een aantal incidenten plaats tussen inwoners en een groepje asielzoekers. De
burgemeester maakt in overleg met betrokken instanties afspraken om verdere overlast te
voorkomen.
De incidenten zorgen voor onbegrip. De hele groep asielzoekers wordt zorgvuldig gescreend
door de beveiliging, locatiemanager en leiding van de VRU. Ook de politie is aanwezig. Alle
mensen uit veilige landen en asielzoekers die overlast gevend gedrag vertonen gaan terug
naar het COA. Ook worden extra maatregelen getroffen, zoals meer politie en boa’s. Er komt
een telefoonnummer, waardoor mensen direct contact kunnen hebben met de beveiliging in
de hal. De onveilige momenten zorgen begrijpelijk voor boosheid. De burgemeester grijpt
in.

Dinsdag 30 augustus
Op sociale media is op zondag 28 augustus een oproep gedaan om woensdag vreedzaam
te demonstreren. Die oproep wordt op dinsdag 30 augustus ingetrokken.
Het college praat de gemeenteraad bij. Daar leven veel vragen, maar er is ook veel steun om
de vluchtelingen hier tijdelijk op te vangen. De raad roept op tot betere communicatie, ook
met de samenleving.

Woensdag 31 augustus
’s Middags zijn er groepjes mensen op het plein voor het gemeentehuis. De sfeer is rustig.
Mensen hebben vragen en zorgen. Wethouder Kosterman en burgemeester Meerts gaan
met hen in gesprek.
Bij veel mensen leven vragen, zoals: waarom in de sporthal waar onze kinderen sporten?
Waarom 100 vluchtelingen en waarom alleen mannen? Hoe lang gaat de opvang duren? Alle
vragen worden beantwoord en gepubliceerd op onze website. Op donderdagavond en de
gehele vrijdag is het college aanwezig in de Open Hof om vragen te beantwoorden en te
luisteren naar de zorgen van inwoners en ondernemers.

Donderdag 1 september
Door miscommunicatie bij de gemeente ontstaat verwarring over het wel of niet annuleren
van festiviteiten in het weekend. Natuurlijk gaat het gewone leven gewoon door en kunnen
ook de vergunde evenementen doorgang vinden. Helaas leidt dit tot extra werk bij de
organisatoren en betrokken inwoners. De politie reageert tijdig en adequaat op
misdragingen van twee asielzoekers op de Markt.

Vrijdag 2 september:
Vrijwilligers en organisatoren zetten zich 100% in om de evenementen in Wijk bij Duurstede
en de opvang van asielzoekers in het weekend goed te laten verlopen. Het college voert in
de Open Hof gesprekken met tien inwoners en ondernemers. Ook zijn er inwoners die
komen om een hart onder de riem te steken.

Zaterdag 3 september
Na twee jaar (corona)stilte galmt er muziek van de podia van Kleurrijk Uit in Wijk tijdens dit
warme weekend. De terrassen zitten weer vol. Mensen proeven naar hartenlust op
foodtruckfestival Toost en dansen op de muziek van Kleurrijk Uit in Wijk. De
sportverenigingen trappen het sportseizoen af met feest, activiteiten en dé lokale
voetbalderby CDW - CVL. Er wordt door en voor vrijwilligers en asielzoekers een programma
voor deze dag georganiseerd op de Mariënhoeve. De dag verloopt rustig en zonder
incidenten.

Woensdag 7 september
We bezorgen huis-aan-huis een brief van het college aan alle inwoners, waarin we een
toelichting geven op de tijdelijke opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Bezorging
wordt gedaan door vrijwilligers. Waarvoor grote dank!
Het kan zijn dat er in de bezorging iets fout gaat. Belt u met 0343-595 595 als u geen brief
heeft ontvangen.
Mocht het nodig zijn, dan geven we u zo snel mogelijk informatie over nieuwe
ontwikkelingen rondom de tijdelijke opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Heeft u
in de tussentijd vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar
r.berentsen@wijkbijduurstede.nl of bel met 0343-595 595, Rob Berentsen staat u graag te
woord.

