Rode draad inbreng tijdens informatiemarkten 9 en 12 oktober
Sporthal De Eng - Dodewaard
Mogelijke tijdelijke opvang vluchtelingen op scheepswerf Waalbandijk
Op zaterdag 9 en dinsdag 12 oktober hebben bewoners en ondernemers van Dodewaard de
gelegenheid gehad om hun vragen, zorgen en ideeën te delen met raads- en collegeleden en vragen
te stellen aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tijdens informatiemarkten in Sporthal
De Eng. In dit verslag leest u de meest gehoorde feedback.
Dit verslag is gemaakt aan de hand van de gemaakte aantekeningen van de gespreksleiders aan de
gesprekstafels en aan de hand van ingevulde notities van deelnemers aan de informatiemarkten. Het
geeft geen woordelijke weergave van alles wat is gezegd. Alle opgeschreven suggesties zijn wel door
de gemeente verwerkt en worden meegenomen in de overwegingen en gesprekken met het COA.
Keuze locatie
Het gevoel leeft onder de deelnemers dat Dodewaard voor hun gevoel weer aan de beurt is.
Sommige mensen voelen zich ook de dupe en vragen aandacht voor de woningnood voor eigen
bewoners en gelegenheid om ook verbeteringen in het dorp aan te brengen zoals een
multifunctionele accommodatie en verbetering van de inrichting van de openbare ruimte.
Ook worden vaker alternatieve locaties aangedragen zoals Sporthal De Eng, de haven bij de
kerncentrale, de nachthaven bij IJzendoorn of een fatsoenlijk asielzoekerscentrum te bouwen in de
gemeente voor gedegen opvang.
Ook worden vraagtekens gezet bij de geschiktheid van de locatie wat betreft bestemming en
veiligheid.
Een aantal deelnemers had de duidelijke boodschap geen vluchtelingen te willen opvangen op deze
plek.
Duur opvang
Er zijn heel veel vragen gesteld over de voorgenomen duur van de opvang. Veel deelnemers willen
graag goede afspraken over een maximale duur van zes maanden waarna de opvang wordt
opgeheven en niet terugkeert.
Samenstelling groep
Het merendeel van de deelnemers geeft aan open te staan voor noodopvang van vluchtelingen,
maar niet voor zogenaamde veilige landers, ook wel ‘gelukzoekers’ genoemd.
Er is een duidelijke voorkeur voor de opvang van gezinnen en een goede balans tussen mannen en
vrouwen. Veel mensen zien niet graag alleenstaande mannen in de noodopvang komen.
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Er zijn vragen of de groep vanaf het begin vast is of in samenstelling rouleert en iemand merkt op dat
het gaat om vluchtelingen en veel personeel: van het COA, van medische zorg, van
veiligheidsdiensten en dergelijke.
Grootte groep
De algemene tendens is dat 400 vluchtelingen op ruim 4000 Dodewaardse inwoners erg veel is. De
vraag wordt vaker gesteld of dit aantal niet kan worden verdeeld over meerdere locaties.
Gezondheid
Niet zo vaak maar wel meerdere keren zijn er vragen gesteld over verschillende
gezondheidsonderwerpen.
Meeste vragen gaan over of de vluchtelingen zijn gevaccineerd tegen corona en welke maatregelen
worden genomen bij een coronabesmetting.
Ook zijn vragen gesteld over hoe de medische zorg wordt geregeld voor de vluchtelingen en er wordt
aandacht gevraagd voor fysieke én mentale medische zorg.
Het Rode Kruis is geopperd om deze in te zetten.
Financiële consequenties
Er zijn in de gesprekken op de tweede informatiemarkt enkele vragen gesteld over
schadevergoedingsafspraken als er schade optreedt en de mogelijkheid van een compensatieregeling
voor bewoners aan de dijk.
Ook zijn er vragen gesteld hoe dit wordt bekostigd door de gemeente.
Veiligheid van de locatie
Het meest besproken onderwerp is veiligheid: op de locatie en in de omgeving.
Er worden veel vraagtekens gezet bij de geschiktheid van de locatie. Een scheepswerf, in de winter,
met veel water met veelal vluchtelingen die niet kunnen zwemmen. Door verschillende deelnemers
zijn ook concrete opties aangedragen voor een meer veilige situatie. Deze gaan over verlichting, de
inzet van extra pontons en golfbrekers, geschikte plek voor de boten en bewust kiezen voor de in- en
uitgang van de tijdelijke gebruikers van de scheepswerf en voor hulpdiensten en bevoorrading.
De loodsen/hallen op de locatie die het COA wil inzetten voor dagbesteding worden door sommigen
aangegeven als onbruikbaar.
Veiligheid in de omgeving / openbare orde
Deelnemers vragen aandacht voor voldoende inzet van de politie in Dodewaard tijdens de periode
van vluchtelingenopvang. Er worden ook suggesties genoemd als de inzet van camera’s op
strategische plekken, de inzet van de wijkagent en er zijn signalen afgegeven dat het een hotspot
voor incidenten kan worden.
Veiligheid in de omgeving / verkeersveiligheid
Veel deelnemers geven aan dat er sprake is van druk gemotoriseerd vervoer op de dijk, waar met
flinke snelheden (70 km/u) wordt gereden.
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Er is angst voor onveilige verkeerssituaties als vluchtelingen over de dijk lopen, maar ook fietsers die
er altijd rijden als het daar drukker wordt door de activiteiten rondom de opvang.
Er wordt opgemerkt dat de periode van opvang in een donkere tijd valt en er extra verlichting nodig
is op en om de dijk.
Er worden opties en restricties aangegeven voor alternatieve routes om de dijk en op de weg naar
het centrum van Dodewaard.

Leefbaarheid/overlast – in de omgeving
Meerdere deelnemers geven aan dat de uiterwaarden nu al een hangplek vormen en het belangrijk is
om te monitoren hoe dit zich ontwikkelt. Hetzelfde geldt voor drugsgebruik en drugs dealen.
De omgeving van de beoogde opvanglocatie wordt ook gebruikt voor recreatie zoals wandelen of
hardlopen. Omwonenden zien graag dat dit beschikbaar blijft voor deze doeleinden en vragen
aandacht voor een schone en rustige omgeving.
Er zijn vraagtekens gezet bij mogelijke overlast vanaf de opvanglocatie, dit gaat vooral over geluid
vanuit de boten en de loodsen.
Sommige bewoners voelen zich door de opvangplannen belemmerd in hun vrijheid in en om het huis.
Ook worden soms jonge kinderen en jongeren genoemd die zich wel veilig en prettig moeten kunnen
blijven bewegen in het dorp.
Veiligheid – melden en schade
Het makkelijk en op ieder tijdstip in contact kunnen komen om klachten, calamiteiten, incidenten en
vragen direct te kunnen melden wordt door veel deelnemers als belangrijk aandachtspunt benoemd.
Ook willen vooral direct omwonenden regelmatig en makkelijk contact hebben over hoe het gaat en
om snel in te kunnen grijpen bij onwenselijke situaties als die ontstaan.
Activiteiten op locatie
Deelnemers vragen zich af hoe de dagbesteding eruit ziet en vinden het belangrijk dat er voldoende
activiteiten zijn en worden georganiseerd op de locatie, zorg voor bezigheden.
Interactie met omgeving
Werk
Relatief vaak wordt geopperd om de vluchtelingen (zinvol) werk te laten doen wat mogelijk is binnen
de regels. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, de omgeving schoon houden of ook arbeid bij ondernemers
in de omgeving.
Heel specifiek heeft iemand aangegeven het cruciaal te vinden dat lokale ondernemers worden
betrokken bij bouw- en exploitatieactiviteiten betreffende de opvanglocatie.
Sociaal/ontmoeten
Er zijn verschillende ideeën aangedragen door deelnemers om de interactie met elkaar te
bevorderen. Bewoners/ondernemers willen ook activiteiten organiseren zoals muziek met kerst,

Inbreng informatiemarkten 9 en 12 oktober 2021 mogelijke tijdelijke opvang vluchtelingen

3

sportwedstrijden organiseren of deelname op sportverenigingen, samen eten, vaste
koffiemomenten.
Kennismaken
Er is behoefte om bij de start van de mogelijke opvang op de locatie te kijken en de veiligheid zelf te
checken. Ook is behoefte om kennis te maken en er wordt aandacht gevraagd om dit goed te
besteden.
Bewegingsvrijheid (beperken)
Er is veelal behoefte dat de bewegingsvrijheid vooral in de avonduren en op zondag wordt beperkt
en groepsvorming wordt voorkomen. Er wordt geopperd te werken met registratie bij uit/ingang en
gedoseerde toelating in de omgeving.
Hulp uit omgeving
Relatief veel deelnemers bieden concrete hulp aan. Deelnemers willen graag concreet weten waar ze
concrete hulpaanbiedingen kunnen doen. En er wordt vrijwillige inzet per buurt geopperd.
Beslissers/verantwoordelijken
De rederij wordt relatief vaak genoemd als afwezige partij in het verhaal en mensen vinden het
commerciële aspect, dat de rederij kan verdienen aan vluchtelingenopvang, een kwalijke zaak. Ook
wordt aandacht gevraagd of deze vorm van inzet van de locatie legitiem gebeurt.
Er is ook sprake van wantrouwen over het proces. Volgens sommigen is het beklonken en is deze
vorm van overleg met bewoners een wassen neus.
Communicatie en participatie
Er zijn complimenten over deze tijdige vorm en op deze wijze van betrekken van de omgeving. En het
feit dat het college, de raadsleden en het COA aanwezig zijn op de informatiemarkten.
Er wordt gepleit voor regelmatige en tijdige informatievoorziening en korte lijnen in het contact
voorafgaand aan en tijdens de opvang.
Ideeën die zijn gedeeld zijn een website met e-mailadres, bereikbare telefoonnummers, een
nieuwsbrief vanuit de locatie en beschikbare informatie op papier.
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