
Voorzitter, 

Zoals u allen weet hebben we afgelopen weken heel wat basisschool leerlingen uit onze gemeente 
gehad die onder leiding van een aantal raadsleden, waaronder ik, Democracity met elkaar speelden. In 
2 uur tijd bouwden ze een denkbeeldige stad met elkaar. Door partijen op te richten en met elkaar in 
debat te gaan. Voorzitter, mocht er iemand zijn die weinig vertrouwen heeft in de toekomst en in onze 
jeugd…. Meld u volgend jaar aan om deel te nemen als spelbegeleider. Iedere keer was het een warm 
bad.  Om te zien en te horen hoe onze kinderen denken en redeneren. Zonder ballast van allerlei 
zorgen over zoiets als kiezers en geld, maar zich bewust dat ze er wel met elkaar uit zouden moeten 
komen. Tijdens eens van die ochtenden werd als gebouw in Democracity het asielzoekerscentrum 
gekozen. En om hun klasgenoten te overtuigen dat het gebouw ook echt geplaatst moest worden, zei 
de woordvoerder van de partij: “Dat is toch gewoon lief”. Geen speld tussen te krijgen. Dus het kreeg 
een plek.  

Voorzitter, we zijn er ons van bewust dat er van serieuze politica van bijna 59 wel wat meer wordt 
verwacht dan “dat is toch gewoon lief”, maar heel eerlijk: dat is wel de kern van hoe Hart tegenover de 
7 beslispunten van dit raadsvoorstel staat. Op detailniveau hebben we best nog wel wat te mekkeren. 
We gaan ervan uit dat dat in de betogen van de meeste andere partijen aanbod komt. Zo niet, dan kom 
ik er in de tweede termijn nog op terug.  

Zij die naar onze algemene beschouwingen hebben geluisterd zullen niet raar op kijken dat Hart gaat 
instemmen met dit raadsvoorstel. Hart is voor een dienstbare, nabije en solidaire gemeente. Waarbij 
we er vooral zijn voor mensen die het zonder de overheid niet redden. En dus voor de opvang van 
mannen, vrouwen en kinderen die elders zijn gevlucht en hun heil hier vinden of denken te vinden.  

Maar…  

Ja er is een maar.  

We snappen en weten dat niet alle inwoners zitten te wachten op statushouders die ook een woning 
zoeken. Op een opvang van een groot aantal asielzoekers in hun wijk of dorp. En de zorgen over de 
opvang van Oekraïners. We kennen de geluiden en we snappen de zorgen. We doen een oproep aan ons 
allen en in het bijzonder aan het college dat we iedereen, dus ook de mensen die zich wellicht anders 
uiten dan we zouden willen, de gelegenheid geven om hun zorgen te uiten. Dat we oprecht naar ze 
luisteren en ze niet zomaar wegzetten als xenofoben of racisten. Dat het college haar uiterste doet om 
antwoorden te geven op vragen. En de ervaringen die we al hebben, van de afgelopen tijd maar ook 
zoals bij het asielzoekerscentrum in Schijndel destijds waar zo’n 500 asielzoekers zaten, te delen.  We 
zullen deze opvang met z’n allen moeten dragen. De genoemde aantallen voor opvang zijn op een 
bevolking van ruim 80 duizend inwoners natuurlijk peanuts, maar in iedere straat, in iedere wijk, in 
ieder dorp wonen mensen die zorgen hebben. Zorgen over hun inkomen, over hun gezondheid, over 
hun kinderen en dus ook over de opvang van mensen uit andere landen.  

Voorzitter, wij van Hart verwachten niet dat iedereen in Meierijstad zegt “ dat is toch gewoon lief”, 
maar zien het wel als een taak van ons allen en in het bijzonder van het college, om ervoor te zorgen 
dat de intentie van dit raadsvoorstel door een meerderheid van onze gemeente wordt gedragen. Vraag 
aan de portefeuillehouder: kunt u ons vertellen over de acties die u onderneemt en gaat ondernemen 
om vooral onze inwoners die niet zo staan te juichen om mensen uit andere landen in Meierijstad een 
tijdelijk of blijvend huis te bieden, mee te nemen in het besluit dat we waarschijnlijk op 15 december 
gaan nemen.  

Tot zover.  

 


