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27-1-2021 
 

Het Dorpscomité heeft via een enquête (269 deelnemers) de mening van bewoners gepeild. Hieruit 

blijkt dat 71% van de bewoners tegen de komst van een AZC is, 26% zou er mee kunnen leven onder 

bepaalde voorwaarden en slechts 3% vindt het een goed idee. 

Belangrijke voorwaarden (antwoorden Belangrijk (Belang) of Zeer belangrijk (Zeer-bel)): 

• Opvang moet kleinschalig zijn: 89%  

• Het aantal op te vangen asielzoekers moet in redelijk verhouding staan tot het aantal 

omwonenden: 85% 

• Er moet voldoende begeleiding en dagbesteding zijn, om overlast te voorkomen: 92% 

• Er moet voldoende handhaving zijn, om overlast te voorkomen: 88% 

• De routes via de viaducten onder de A27 en langs het industrieterrein moeten veiliger 

gemaakt worden: 85% 

• Er moeten vooral statushouders/mensen die in aanmerking voor een verblijfsvergunning 

worden gevestigd: 73% 

  



 

Vraag 1: Wat vind je van het idee om mogelijk een azc te vestigen in een pand aan de 

Ds. Tuijnmanweg in Vianen? 
Uitslag leden 

 

Uitslag niet-leden 
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Uitslag gecombineerd 

 

Keuzeopties betroffen: 

• Daar heb ik geen problemen mee (voor) 

• Daar ben ik tegen (tegen) 

• Daar kan ik mee leven, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (voorw) 
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Voorwaarde 1 Opvang moet kleinschalig zijn. 

 

Keuzeopties betroffen: 

• Zeer onbelangrijk (Zeer-onbe) 

• Onbelangrijk (Onbelang) 

• Neutraal (-) 

• Belangrijk (Belang) 

• Zeer belangrijk (Zeer-bel) 
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Voorwaarde 2 Het aantal op te vangen asielzoekers moet in redelijke verhouding staan 

tot het aantal omwonenden 

 

Keuzeopties betroffen: 

• Zeer onbelangrijk (Zeer-onbe) 

• Onbelangrijk (Onbelang) 

• Neutraal (-) 

• Belangrijk (Belang) 

• Zeer belangrijk (Zeer-bel) 
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Voorwaarde 3 Er moet voldoende begeleiding en dagbesteding zijn, om overlast te 

voorkomen 

 

Keuzeopties betroffen: 

• Zeer onbelangrijk (Zeer-onbe) 

• Onbelangrijk (Onbelang) 

• Neutraal (-) 

• Belangrijk (Belang) 

• Zeer belangrijk (Zeer-bel) 
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Voorwaarde 4 Er moet voldoende handhaving zijn, om overlast te voorkomen 

 

Keuzeopties betroffen: 

• Zeer onbelangrijk (Zeer-onbe) 

• Onbelangrijk (Onbelang) 

• Neutraal (-) 

• Belangrijk (Belang) 

• Zeer belangrijk (Zeer-bel) 
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Voorwaarde 5 De routes via de viaducten onder de A27 en langs het industrieterrein 

moeten veiliger gemaakt worden 

 

Keuzeopties betroffen: 

• Zeer onbelangrijk (Zeer-onbe) 

• Onbelangrijk (Onbelang) 

• Neutraal (-) 

• Belangrijk (Belang) 

• Zeer belangrijk (Zeer-bel) 
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Voorwaarde 6 Er moeten vooral statushouders (mensen die in aanmerking komen 

voor een verblijfsvergunning) worden gevestigd) 

 
Keuzeopties betroffen: 

• Zeer onbelangrijk (Zeer-onbe) 

• Onbelangrijk (Onbelang) 

• Neutraal (-) 

• Belangrijk (Belang) 

• Zeer belangrijk (Zeer-bel) 
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