
 
 

 
 
Onlangs hebben wij met u gesproken over de huisvesting van vluchtelingen en/of vergunninghouders 
Daarbij is u toegezegd om de gegeven informatie daarover op een rijtje te zetten en u de laatste 
ontwikkelingen te geven. In deze brief leest u dus informatie en mogelijk antwoord op een deel van uw 
vragen.  
 
Bij veel inwoners roept de huisvesting  vragen op.  De hoge vluchtelingeninstroom maakt dat ook u 
nodig bent, zodat wij met elkaar er voor kunnen zorgen dat elke vluchteling, of vergunninghouder die in 
Nederland mag blijven, binnen een gemeente, ook binnen Aalburg, zich welkom kan voelen.  
 
Als gemeente Aalburg willen wij daarvoor in contact  komen en gesprekken aangaan met 
maatschappelijke organisaties en inwoners die vanui t hun betrokkenheid, een steentje willen 
bijdragen als vrijwilliger. Dit kan al in de vorm v an een aantal uren per week door activiteiten te 
begeleiden, die bijvoorbeeld door VluchtelingenWerk  worden gecoördineerd. Op dit moment 
wordt aan u echter niet meer gevraagd dan uw achter ban te informeren. Wordt nadere inbreng 
van u gevraagd, dan nemen wij hiervoor met u contac t op.     
 
Met deze informatiebrief willen wij u, naast de Algemene informatie, in hoofdlijnen informatie geven die 
ook voor u van belang kan zijn over:  

1. Wie is vreemdeling, asielzoeker of vluchteling 
2. Welke vormen van opvang zijn er? 
3. Huisvesting van vergunninghouders 
4. Samenwerking met Werkendam en Woudrichem 
5. Communicatie 
6. Waar kunt u meer informatie vinden? 

 
 
 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meldt dat wekelijks grote aantallen asielzoekers naar 
Nederland komen, teveel voor het aantal plekken in bestaande asielzoekerscentra (AZC’s). Op dit 
moment gaat het om +/- 700 mensen per week. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft 
dan ook op korte termijn meer locaties nodig om deze mensen op te vangen. De rijksoverheid en 
provincies doen dan ook een dringend beroep op gemeenten om woonruimte, c.q. locaties ter 
beschikking te stellen. Gemeenten hebben hierdoor op dit moment een dubbele taak; enerzijds het 
verplicht huisvesten van vergunninghouders en anderzijds, in deze tijd met een uitzonderlijk hoge 
landelijke instroom, het bieden van opvang aan vluchtelingen die de procedure voor het verkrijgen van 
een vergunning nog moeten volgen.  
 
Via de media heeft u mogelijk de rol van de provincie in deze kunnen vernemen. De gemeenten in 
Brabant werken, gecoördineerd vanuit de provincie,  nauw samen met elkaar. Iedereen in Brabant moet 
zijn verantwoordelijkheid nemen, waarbij de bestuurlijk verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie 
opmerkt: “Houdt het hoofd koel en werk vanuit de warmte van je hart”.    
 

 
 
 

In de krant lees je bijna elke dag wel iets over vreemdelingen, asielzoekers of vluchtelingen. De 
woorden asielzoeker, vreemdeling en vluchteling worden vaak door elkaar gebruikt. Maar ze betekenen 
allemaal wat anders. Voor we uitleggen wat asiel is, is het goed om de verschillen duidelijk te maken: 
 
Vreemdeling: Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.  
Asielzoeker: Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse 
overheid een asielaanvraag indient.  
Vluchteling: Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn land. Hij krijgt 
een asielvergunning en is dan een “vergunninghouder”. 
 
 
 
 

Informatiebrief Vluchtelingen 
 

Algemene informatie  

1. Vreemdeling, asielzoeker of vluchteling?  



 
 
 
 

 
a. Crisisnoodopvang: max 72 uur, coördinatie bij de Veiligheidsregio, in samenwerking met gemeente 

(bijvoorbeeld zoals in Woudrichem eind vorig jaar is gebeurd); hiervoor zijn de locaties voor de 
“normale” crisisopvang geschikt. In Brabant zijn in de afgelopen periode door meerdere gemeenten 
+/- 1300 mensen opgevangen. Deze vorm van opvang heeft geen voorkeur omdat vluchtelingen 
vaak moeten worden verplaatst met alle gevolgen van dien.  

b. Noodopvang:  6 tot 12 maanden, ongeveer 300 personen; coördinatie bij COA. Voorbeelden: 
Heumensoord bij Nijmegen, de IJselhallen in Zwolle of het belastingkantoor in Gorinchem.  
Kleinere opvanglocaties van 200+ opvangplekken zijn mogelijk als deze onderdeel zijn van een 
grote locatie (satellietmodel). Deze kleinere opvanglocaties zijn dan gekoppeld aan een grotere 
opvanglocatie in de buurt, bijvoorbeeld Gorinchem, Kaatsheuvel of Rosmalen en maken gebruik 
van de voorzieningen van deze locaties. 

c. Asielzoekerscentrum (AZC), min. 2 jaar, 300 tot 1.500 personen; coördinatie bij COA. Voorbeeld:: 
Ter Apel. 

 
 

 
 
 

 
Gemeenten krijgen vanuit het rijk halfjaarlijks  de opdracht om een x-aantal vergunninghouders te 
huisvesten. Deze taakstelling is afhankelijk van de landelijke instroom. De gemeenten werken hiervoor 
samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de woningbouwverenigingen en 
Vluchtelingenwerk. Aalburg heeft de taakstelling voor 2015 gerealiseerd en werkt nu aan de taakstelling 
voor de 1e helft 2016. Bekend is inmiddels dat de taakstelling voor geheel 2016 dermate hoog is, dat 
extra inzet voor het realiseren van huisvesting nodig is. Dit geldt ook voor Werkendam en Woudrichem. 
Voor de 1e helft 2016 gelden voor de drie gemeenten de volgende aantallen, voor de 2e helft 2016 
worden dezelfde aantallen verwacht, maar mogelijk ook hoger.  

 Werkendam   32 personen 
 Woudrichem  17 personen 
 Aalburg   16 personen  
 Totaal             65 personen 

 
Samen met de woningcorporaties (Woonlinie, Meander en Woningbouwvereniging Land van Altena) 
wordt hard gewerkt om aan deze taakstelling te kunnen voldoen. Geprobeerd wordt om de vergunning-
houders zo veel mogelijk te spreiden over de kernen. Dit vergroot enerzijds maatschappelijk draagvlak 
en anderzijds zorgt dit voor een betere integratie van de vergunninghouder.  
 
Begeleiding / samenwerking met VluchtelingenWerk We st- en Oost Brabant en Bommelerwaard 
(WOBB)  
Zodra de vergunninghouders zijn gehuisvest in onze gemeente wordt er begeleiding geboden. Een 
goede begeleiding van de vergunninghouder is noodzakelijk voor een goede integratie en actieve 
deelname in de samenleving. VluchtelingenWerk WOBB voert in opdracht van de drie gemeenten deze 
begeleiding uit. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de inzet van heel veel vrijwilligers. In de komende 
tijd zal er meer en meer inzet van vrijwilligers hiervoor nodig zijn.  
 
 

 
 
 

 
De drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena (Aalburg-Werkendam-Woudrichem), werken 
samen in regionaal verband met Geertruidenberg, Drimmelen en Moerdijk, om oplossingen te zoeken 
voor de huisvesting van vluchtelingen en vergunninghouders. Op dit moment wordt er op bestuurlijk en 
ambtelijke niveau overleg gevoerd over mogelijke locaties en de vorm van opvang. Zodra daar meer 
over bekend is zullen ook inwoners daarbij betrokken worden. 
 
 
 
 
 

2.  Welke vormen van opvang zijn er allemaal?  

3. Huisvesting van vergunninghouders  

4.  Samenwerking in de regio  



 
 
 
 
 

 
De colleges van burgemeesters en wethouders zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van 
oplossingen. Daarbij wordt ook de gemeenteraad betrokken en daar waar nodig  zal de gemeenteraad 
besluiten  moeten nemen.  
Zoals bij elke ontwikkeling is het van belang dat er sprake is van draagvlak in de omgeving. Dit betekent 
dat een goede en tijdige communicatie van groot belang is. Hiertoe worden er gespreksronden 
gehouden met de kerkgenootschappen, dorpsraden, ondernemers en andere maatschappelijk 
organisaties. In het verdere traject wordt er gekeken of er bijeenkomsten voor de potentiële vrijwilligers 
zullen worden gehouden.   
 
Wij vragen u deze algemene informatiebrief door te geleiden naar uw achterban en deze bespreekbaar 
te maken, meer hoeft u op dit moment niet te doen. Het is nu vooral de bedoeling inwoners te 
informeren. Zodra er overgegaan kan worden tot het werven van vrijwilligers, zullen wij deze vraag via 
de personen  met wie wij contact onderhouden uitzetten.    
 

 
 
 
 

 
Wij hebben u deze informatie gegeven aansluitend op eerder overleg. Heel veel informatie is te vinden 
op landelijke websites als u algemene informatie wenst. Kijk daarvoor bijvoorbeeld op:  
www.coa.nl 
www.ind.nl 
 
Wilt u informatie die specifiek voor u als inwoner van Aalburg belangrijk is, stel uw vragen dan via: 
gemeente@aalburg.nl  

5. Communicatie  
 

6.  Waar kunt u meer informatie vinden?  
 


