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DC: Waarom moet VHL als kleinere gemeente zo’n groot aantal asielzoekers opvangen, en waarom 

kan dat niet elders, in een minder dichtbevolkt gedeelte van het land? 

CT: De gemeentes in Utrecht hebben van de Commissaris van de Koning de opdracht gekregen om in 

totaal 417 extra asielzoekers te plaatsen. Deze vraag is aan alle gemeentes gesteld en deze 

asielzoekers moeten verdeeld worden over de Utrechtse gemeenten. Het is dus niet zo dat onze 

gemeente vooraf een groot aantal asielzoekers toegewezen krijgt. 

De enige vraag die is gesteld is wat kan VHL betekenen. Na het overleg in de raadscommissie gaat de 

gemeente uit van kleinschalige opvang. Een centrum van 2 á 300 man kan in deze tijd op geen enkele 

locatie meer op maatschappelijk draagvlak rekenen, dit moet kleinschaliger.  

Het COA zal hierop zeggen dat kleinschaligheid niet rendabel is, maar dat is niet ons probleem. 

De gemeente gaat voor kleinschalige opvang. Wat is dat kleinschalig, is dat 10 of 100? Waarschijnlijk 

ergens daar tussenin. Daarnaast zet de gemeente in op kansrijke asielzoekers, waarbij de 

mogelijkheid op een verblijfsvergunning in zicht moet zijn. Er zitten nu veel mensen in AZC’s die niet 

uit kunnen stromen, en de opdracht van het rijk is daar een oplossing voor te vinden. De gemeente 

VHL wil hier naar kijken, maar wel op de voorwaarden die de gemeente stelt.  

Ik snap heel goed de opmerking dat bewoners liever geen AZC in hun achtertuin willen, maar dat wil 

niemand. Waar moet deze dan wel komen? Dat is een vraag waar wel een antwoord op gevonden 

moet worden en dat is een uitdaging. 

 

DC: Nu blijkt dat de locatie in Leerdam niet geschikt is (zie het Kontakt), in Meerkerk is kunnen maar 

enkele asielzoekers terecht, blijft over Vianen. Dat lijkt een uitgemaakte zaak? 

Nee hoor, er is slechts een globale inventarisatie gedaan, en we moeten nu verder kijken hoe we 

hiermee om gaan en wat vanuit VHL de voorwaarden zijn om akkoord te gaan. Het voordeel van 

vroeg informeren is dat mensen mee kunnen denken. Het nadeel is dat dit veel vragen en onzekerheid 

oproept, en daar hebben we nu mee te maken. 

Er is dus een kans dat er in het pand in Vianen een AZC komt, maar wel waarbij de gemeente aan het 

stuur zit en niet het COA. 

Als alle gemeentes geen mogelijkheden zien dan beslissen het Rijk en COA en dan heb je niks meer te 

vertellen. 

 

  



 
DC: Wat voor reacties komen er uit andere gemeentes? Komen zij ook met mogelijke locaties? 

CT: Gemeentes moesten in januari hun inventarisatie doen. Intussen is de deadline verschoven naar 

half maart. Ik ben heel benieuwd wat daaruit komt, want het zal niet zo zijn dat alleen VHL met een 

locatie komt. Dat gaan we niet accepteren.  

 

DC: Wat is nu de status van het pand aan de Tuijnmanweg in Vianen? 

CT: Het pand is van een private eigenaar, en staat leeg. De eigenaar is bereid het te verhuren voor 

een eventueel AZC. 

 

DC: In de stukken die met de raad gedeeld zijn staat dat er mogelijk makkelijker draagvlak te vinden 

is voor de locatie in Vianen omdat deze op een industrie terrein ligt. Weet men wel dat er op een 

steenworp afstand een woonwijk (De Hagen) en een gloednieuw nieuw dorp liggen, namelijk Hoef en 

Haag? 

CT: Het is heel ongelukkig geweest dat we de bewoners van Hoef en Haag niet middels de brief 

hebben geïnformeerd. Dat is een gemiste kans en dat moet beter. 

 

DC: De verbolgenheid onder bewoners komt ook doordat er een plek is aangewezen pal naast het 

nieuwste dorp van de gemeente, ruim, groen, veilig opgezet. Het plaatsen van een AZC ernaast staat 

hier haaks op. 

CT: Ik snap dit heel goed, maar elke wijk en buurt zal haar argumenten aandragen waarom het niet in 

hun achtertuin moet komen. In Leerdam ligt de nieuwbouwwijk Broekgraaf ook naast de locatie aan 

de Parallelweg, er vlakbij ligt een nieuw sportcomplex waarbij de mensen bang zijn dat hun kinderen 

niet meer veilig naar de sport kunnen. Ook waardevermindering van woningen wordt aangedragen. 

Dat is vanuit inwoners allemaal te begrijpen, maar het is geen reden om te zeggen als gemeente we 

doen het niet. Ik wil wel kijken naar wat er nodig is om draagvlak te krijgen. En we nemen alle zorgen, 

argumenten en suggesties daarin mee, ik overweeg alles. 

Hoef en Haag ligt op een steenworp afstand. De A27 ligt er nog tussen. Mijn indruk was dat er niet 

meteen aanleiding is waarom deze mensen de buurt in zouden gaan. Als ik dat verkeerd heb dan wil 

ik daar best over nadenken. Ik maak graag een afspraak om dat nader te beschouwen. 

 

DC: Dat is sowieso een goed plan. Inwoners van Hoef en Haag hebben het gevoel dat er totaal voorbij 

wordt gegaan aan het feit dat wij daar wonen; De brief is niet naar ons verstuurd. Dan ontstaat de 

indruk dat wij niet als omwonenden worden gezien. Er staan in de stukken dat de mogelijke locatie 

op een industrieterrein ligt en dus op meer draagvlak kan rekenen. Weten de mensen die die tekst 

hebben opgesteld wel dat wij hier wonen? 

Dit hebben we in de scholen discussie ook gezien in 2017, waarbij iedereen over ons praatte, maar 

niet mét ons.  

Verder is het inderdaad zo dat de A27 tussen het industrieterrein en Hoef en Haag ligt. Er zijn twee 

viaducten, en dat zijn de enige twee ontsluitingswegen richting Vianen. Iedere inwoner van Hoef en 

Haag komt er dus praktisch langs. 



 
Momenteel is er nog weinig te doen in Hoef en Haag, maar binnenkort moet er een supermarkt en 

andere winkels verschijnen, dan is dat een voordehand liggende plek waar mensen die niks te doen 

hebben naartoe gaan om rond te hangen. 

Dat roept de vraag op: Wat betekent dat voor ons; Hoe worden de veiligheid en de rust 

gegarandeerd? Is er wel voldoende toezicht? We zien nu al nauwelijks handhaving of een wijkagent 

in Hoef en Haag.  

 

CT: Het is een hele terechte vraag hoe te voorkomen dat mensen rond gaan hangen en rottigheid uit 

gaan halen, want daar zit ik ook niet op te wachten. Ik vind dat dit goed geregeld moet worden en 

daarover ga ik graag met jullie in gesprek. Het begint bij op voorhand kijken welke mensen er zouden 

moeten komen, en wat mij betreft zijn dat kansrijke asielzoekers, geen zwaar getraumatiseerde 

mensen die veel begeleiding nodig hebben. En anders past het niet bij de gemeente VHL. Maar de 

vraag hoe dit goed te regelen die heb ik net zo goed. 

 

DC: We hebben dezelfde vragen, maar hoe gaan we die vragen beantwoorden dan, want uiteindelijk 

is de gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid en de leefbaarheid.  

CT: Daarover ga ik graag in gesprek, en mede op basis daarvan moeten we aangeven wat we wel en 

niet willen in de gemeente VHL, dat moge duidelijk zijn. 

Ik vind wel dat we met elkaar, dus ook de wijk en buurt verenigingen, moeten kijken naar wat er kan, 

en niet alleen naar wat er niet kan. 

We willen toch ook voor die mensen die een veilige plek nodig hebben en die van goede wil zijn die 

plek bieden en kijken hoe dat mogelijk is, dat is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

DC: Die reacties zitten ook wel tussen de antwoorden die wij onze enquête hebben gekregen. 

Mensen vragen zich ook af wat we gezamenlijk kunnen doen om dit succesvol te maken, en hoe deze 

mensen ook betrokken kunnen worden in de maatschappij, mocht dit straks een voldongen feit zijn. 

Maar mensen maken zich wel terecht zorgen, met name over de omvang en over het type 

asielzoekers dat er mogelijk geplaatst wordt, vlakbij een wijk die barst van de kinderen.  

Een vraag die ook gesteld wordt is of de opvang niet met name gericht kan zijn op gezinnen met 

kinderen, aangezien Hoef en Haag een buurt is die barst van de kinderen, zodat die makkelijker 

aansluiting kunnen vinden. 

CT: Dat zijn goede opmerkingen. Het lijkt me verstandig om een vervolgafspraak te maken om iets 

meer tijd te nemen en om dit soort zaken te bespreken en het gesprek ook breder in de wijk te kunnen 

voeren. 

Wellicht goed om te vermelden; In 2014 was er in Leerdam ook veel reuring in de gemeenschap toen 

er mogelijk een AZC zou komen. Dat is niet doorgegaan, maar er is uiteindelijk wel crisis opvang 

gekomen. Door de Leerdamse gemeenschap is toen een platform opgericht die zeer actief zijn 

geweest in de ondersteuning en begeleiding van deze mensen, en dat heeft zeer positief gewerkt. 

Toen de crisis opvang stopte vond men dat ook heel jammer omdat er veel betrokkenheid was en dat 

was mooi om te zien. 



 
 

DC: Dat geloven we en dat is ook mooi.  

Het is voor nu in elk geval belangrijk om te weten dat de meest genoemde zorgen cq. voorwaarden 

zijn: kleinschaligheid, het type mensen dat er mogelijk gevestigd wordt, en hoe de veiligheid te 

waarborgen. De bewoners vinden het moeilijk omdat een AZC en de mogelijke problemen in schril 

contrast staan met hoe Hoef en Haag nu is, namelijk een rustige en prettige plek om te leven en dat 

moet zo blijven. 

Als Dorpscomité zoeken wij ook het gesprek en staan we niet meteen te schreeuwen, maar het moet 

gezegd worden dat bewoners hier heel veel moeite mee hebben. Uit onze enquête blijkt dat de grote 

meerderheid van ongeveer 270 respondenten tegen is (71%), een kwart kan er mee leven (26% 

onder bepaalde voorwaarden, en slechts 3% vind het een goed idee. 

Als we dan het raadslid van D66 horen zeggen dat de locatie geschikt vinden omdat hij op een 

industrieterrein ligt, en er geen moment aan ons dorp gedacht wordt, dan worden mensen boos. Ik 

was daar zelf ook woedend over, jammer dat de inspraak slechts aan het begin is, maar daar had ik 

graag op gereageerd. 

CT: Dit wil ik in elk geval teruggeven aan de commissie, en er zal bij het vervolg ook alle ruimte zijn 

voor inspraak. Er is nog niks besloten. Uiteindelijk zal ik wel met een voorstel teruggaan naar de 

provincie, maar het is belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven, dus laten we dat organiseren. 

 

CT: Ik wil jullie in elk geval bedanken voor de manier waarop jullie dit aanpakken. Ik heb al veel 

gesprekken gevoerd, en daar zaten hele bijzondere gesprekken tussen. 

DC: Wij willen eerst begrijpen wat de situatie precies is. Dat wij nog niet meteen actie voeren, 

betekent niet dat de bewoners van Hoef en Haag het hier zomaar mee eens zijn. 

Zoals de kaarten er nu bij liggen, lijkt het er voor veel mensen alsof het nu al duidelijk is dat er een 

AZC in Vianen komt, en daar zijn mensen wel bang voor. Volgens ons zijn er ook genoeg plekken in 

gemeentes in Utrecht te bedenken die dunner bevolkt zijn, en waar geen hele nieuwe wijken of 

dorpen in aanbouw zijn, dus wij zijn heel benieuwd waar de andere gemeentes mee komen. Wij 

vragen u om daar ook bij stil te staan en binnen de provincie aan te geven dat dit een nadeel is van 

deze locatie, en dat het zou goed zijn om te kijken naar meer landelijke gebieden. 

 

CT: Ik ben zelf ook heel benieuwd naar wat er uit de inventarisatie komt, en daar zal ik ook zeker op 

reageren. Maar nogmaals, de criteria die het COA hanteert (een plek vinden die plaats biedt aan 

ongeveer 300 mensen) zijn niet de criteria die de gemeente VHL hanteert. Als dat een aanvaring met 

het COA oplevert dan schuw ik die niet. Maar het risico is wel, als niemand iets doet, dat er dan crisis 

opvang gaat komen. Dat hoeft niet per sé in Vijfheerenlanden te zijn, maar dan wordt het gewoon 

bepaald, en dan heb je niks meer in te brengen. 
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