Vluchtelingen
De afgelopen weken zijn er honderdduizenden vluchtelingen vanuit Syrië Europa ingetrokken. Ook
Nederland heeft aangegeven extra vluchtelingen op te gaan vangen.

1. Zou u een vluchteling onderdak geven?
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Als ik er plaats voor had, uiteraard
Voor korte tijd.
Geen ruimte beschikbaar.
Het is goed om mensen in nood te helpen. Maar om persoonlijke redenen zou ik het niet kunnen
doen.
Afhankelijk van wie, reden van vluchten en vanuit welk land.
Er zitten veel gelukzoekers bij. Was zelf afgelopen maanden In Bosnie, kroatie en slovenien. Ik heb
ze op deze reis ontmoet. Groot gedeelte van deze mensen (meest jonge mannen) vluchten niet voor
geweld maar zoeken een beter leven. Ik verwacht ook dat als ze als dit hier niet snel genoeg vinden,
naar elders trekken.
Hangt ervan af, in wezen vind ik dat de gemeente dit zelf in eerste instantie moet regelen en dat is
mijns inziens op een speciale locatie en niet bij mensen in huis.
Hangt van de persoon af.
Heb ik nog niet over nagedacht. Wel mede ondersteunen in elkgeval
Mensen helpen mensen. De wijze waarop in de persoonlijke situatie (onderdak geven) betekent
nogal wat. De consequenties voor gezin zijn wellicht te groot.
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2. Bent u van plan om zich in te zetten voor de
vluchtelingen?
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Met name via Taalwerkplaats Rooi
Mits ik zelf daar ook het nut van zie.
Tijdgebrek.
Hebben zelf al niks
Is afhankelijk van een bij mij passende hulpvraag
Misschien als ik er direct mee in aanraking kom.

2.1 Op welke manier zet u zich in voor
vluchtelingen?
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Toelichting:






Actief via kiwanisrooi met financiële steun kinderen
les geven
Nederlandse les en administratieve ondersteuning
nederlandse taal
publicitair
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2.2 Op welke manier wilt u zich inzetten voor de vluchtelingen?























als vrijwilliger
Doneren van kleding en spullen, eten.
Doneren van kleding en spullen, eten.
door te zorgen dat het op de lokale politieke agenda komt.
geld geven
gezin wegwijs maken in dorp, kennis leren maken met Ned leven.
gezin met kinderen ondersteunen met oa taal
handjes uit de mouwen steken.
Hangt ervan af waar hulp bij nodig is
Hulp bieden bij het integreren
Ik kan me inzetten als vrijwilliger voor bijvoorbeeld Nederlandse taallessen of het tijdelijk
opvangen van vluchtelingkinderen
kleding
kleding en dekens verzamelen
onderwijs geven
Maakt niet zoveel uit, wat nodig is,
Naast financiële ondersteuning ook fysieke hulp indien mij er naar gevraagd wordt.
onderdak, facilitaire zaken op eventuele centrale locatie
praktische ondersteuning
spullen leveren die ze nodig hebben...
taalhulp, introductie e.d.
vrijwilligerswerk
wat is nodig??
weet nog niet welke verwachtingen er zijn en waarin ik kan ondersteunen
Wegwijs maken in nederland, st.oedenrode.

2.3 Wat is voor u de voornaamste reden om
zich niet in te zetten voor de vluchtelingen?
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Al moeilijk genoeg om mijn eigen gezin te onderhouden.
ben er niet mee eens zoals nu het beleid van opvang is
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Daar zijn diversegespecialiseerde instanties voorj
de oplossing van het probleem is het stoppen van de oorlogen
De vluchtelingen die we nu europa binnen zien komen zijn allemaal gelukszoekers. De oude
mensen zijn er niet bij en ook geen kinderen. Er klopt in mijn ogen iets niet van dit gehele tijdelijke
plan.
eigen mensen eerst
eigen mensen eerst
er zijn al genoeg mensen die dat doen en alles beter weten
er zijn in genoeg inwoners van Nederland die hulp nodig hebben, die mogen eerst
geen prioriteit
Hier zijn andere al mee bezig
Ik ben van mening dat de vluchtelingen opgevangen moeten worden in hun eigen regio. Is voor
henzelf en voor Europa veel beter, eigen cultuur/klimaat etc
Ik voel me daartoe niet geroepen!
ik weet niet hoe
Ik zit al tot mijn nek in het vrijwilligerswerk.
Laten we eerst Zorgen voor de mensen en gezinnen die het in kns eigen land al moeilijk gebeld
hebben in plaats van eerst andere helpen. Snap echt wel dat erg is maar ons eigen land gaat dan
toch evt voor
niemand die me vraagt
onze mensen moeten ook geholpen worden
Op vangen in de eigen omgeving en dan we financeel steunen teminsten de echte vluchteling
ze hebben 10 veilige landen doorkruist dus het zijn geen vluchtelingen

3. Stel Sint-Oedenrode zou vluchtelingen op gaan vangen, wat is volgens u de
beste opvanglocatie?
Het is niet nodig dat de gemeente Sint-Oedenrode vluchtelingen gaat opvangen = 32%



















Ahrend heeft nog een mooi leeg gebouw staan dat omgebouwd zou kunnen worden tot kleine
appartementen
Boskantsekerk / Eerschotse kerk
Buiten het centrum en buiten dichtbevolkte woonwijken
camping
camping De Kienehoef
Daar heeft rooi geen plek voor .
Damiaancentrum
damianen
Damianen aan Nijnselseweg.
Damianen klooster (schijndelse-weg)
op een camping
Een afgesloten locatie, waar alle voorzieningen op de locatie zijn. Het moet ook een tijdelijke
locatie zijn, met uitzicht op teruggaan van de vluchtelingen.
een locatie noemen vind ik moeilijk, maar opvang ben ik voor
Eerschotse Kerk, De Streepen
eerschotse of boskantse kerk
Fioretti
Fioretti campus
geen enkele locatie
Gemeente huis dat leeg komt.
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Gemeente huis en langs de burgemeester
gemeentehuis
gemeentehuis
gemeentehuis
Gemeentehuis
Gemeentehuis
Gemeentehuis
Gemeentehuis staat toch leeg binnenkort.
Gemeentehuis, komt toch leeg te staan
gemeentehuis, slaap plekken genoeg
Goede herderkerk
grotere leegstaande bedrijfspanden.
hebben we het echt over vluchtelingen/ moeten deze hier worden geregistreerd? of hebben we
het over migranten? of over status houders?
vluchteling is zo'n verzamelbegrip!!
Hebben we nog ergens een kerk, sporthal of klooster leegstaan? Liefst niet te ver van het dorp.
Het gemeentehuis
Het gemeentehuis
Het leegkomende gemeentehuis van Schijndel
Huidige stadhuis, is straks over. Zou een prima locatie zijn.
Alles dicht in de buurt.
ik denk dat er al genoeg buitenlanders in St Oedenrode opgevangen worden.
ik vind dat moeilijk, ik zou zo vlug niet iets weten. Als er een ruimte is waarom niet. Maar niet
zoals in het dorp oranje .Het moet binnen de juiste normen blijven.
In de buurt waar de burgemeester woont, zodat je die niet kan verwijten dat hij het van zich
afschuift
In een groot oud gebouw? Kerk?
In Sint-Oedenrode is geen locatie die geschikt is om vluchtelingen op te vangen
Jazeker
Kampeerboerderijen
Kerk Boskant
kerk in Boskant
Kleinschalige opvang
Kleinschalige opvang, weet zo niet waar dat in Sint-Oedenrode mogelijk is
Leeg pand van de gemeente, indien er die niet is geen opvang in die gemeente
Leeg staande bedrijfspanden?
leeg staande panden
leegstaand groot pand, bijv ziekenhuis bernhoven in Veghe,
Leegstaande bedrijfs- of kantoorgebouwen. Desnoods tijdelijk units plaatsen.
Leegstaande gebouwen, desnoods lege kantoor of winkelpanden
leegstaande huizen woningbouw die in de verkoop staan
Leegstaande industrie panden
Leegstaande kantoor gebouwen langs de A-50
Leegstaande kantoorpanden aan bijv. Sluitappel
Leegstaande kantoorpanden aan bijv. Sluitappel
leegstaande kantoorpanden....
Leegstaande kerk op Eerschot
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Leegstaande kerken.
leegstaande panden
Lege kantoorgebouwen
lege kantoren gemeentehuis komt gedeeltelijk leeg
lege panden op industrieterreinen
Mariendael
Meierijstad, het oude ziekenhuis locatie Veghel
Militaire kamp tussen Eerde, Schijndel en Sint- Oedenrode.
Novadic
Novadic
Polenhotel
NOVADIC?
Oude school bij kasteel, bij (ex) Novadic
Prachtig leeg staand kantoor aan de A50 en andere leegstaande panden aan eerschotse straat
bijvoorbeeld
Roderheide
Sint oedenrode heeft hier geen geschikte locatie voor
Streepen, Mariendaal, evenementen terrein
Thuis bij B&W, gemeenteraadsleden en een ieder die vluchtelingen welkom heet, is beter voor
de integratie en kost de gemeenschap geen geld.
Tijdelijk in leegstaande kerkgebouwen natuurlijk met aan passingen
Verspreid over de gemeente, tussen de inwoners van Sint-Oedenrode in. Niet met zijn allen bij
elkaar : zo kunnen ze niet integreren in onze samenleving met onze waarden en normen.
Volgens mij is er in Novadic nog wel plaats, het scholen bureau aan de Kortestraat schijnt leeg
te zijn.
Voormalig Damianenklooster aan de Schijndelseweg
Wellicht gebouw Fiorettie.
woon units zetten op De Neul
Zou ik zo niet direct weten.
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In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

4. ‘De gemeente moet zich meer inzetten om
de vluchtelingen te laten integreren in SintOedenrode’
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Er gebeurt al van alles, gelukkig. En kinderen gaan naar school, want dat moeten ze. Tot nu toe
alleen voor statushouders. Maar er is nog teveel bureaucratie, als dat wat minder zou kunnen,
zouden mensen daar zeer mee geholpen zijn.
In de gehele Meierij is er geen actie
Ik vind wel dat vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten integreren in ons land en in Sint
oedenrode, en dat de gemeente zich daarvoor in moet zetten, maar ik ben ook van mening dat je
voorzichtig moet zijn met het laten integreren van groepen mensen waarvan het niet zeker is dat zij
daadwerkelijk kunnen en mogen blijven.
Thuis bij B&W, gemeenteraadsleden en een ieder die vluchtelingen welkom heet, is beter voor de
integratie en kost de gemeenschap geen geld.
Er zijn betere locaties met meer mogelijkheden voor vluchtelingen dan in Sint-Oedenrode. waar
deze mensen aansluiting hebben op openbare vervoer etc.
Is niet direct een taak van de gemeente.
Besteed het geld maar voor invalide en zieke en bejaarde, ze hebben al geen geld voor ons laat
staan voor hun of wel en kan het nou wel?
Dat moeten de vluchtelingen zelf doen. Ze zijn er gemiddeld zeker verstandig genoeg voor.
De gemeente moet zich niet inzetten, dat moeten de mensen zelf doen. Gratis geld, huisvesting en
heel veel andere voordelen. Daar hoeven wij als nederlanders niet mee in het buitenland aan te
komen
Slechter bereikbaar voor minder validen
Heb geen beeld van vluchtelingen binnen Sint-Oedenrode.
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Politiek
De huidige peilingen verschillen met het aantal zetels in de Gemeenteraad.

5. Als u nu zou mogen stemmen, welke partij
krijgt dan uw stem?
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Rooi blijft gewoon een zelfstandig Rooi" , dit lijkt me uitstekend te bepleiten door de PVV"
Bij de volgende verkiezingen in 2017 is er ook in Meierijstad een SP. Het kan ook 50+ worden.
Heeft totaal geen zin. Standpunten die ze op het moment maken van de verkiezingen, komen
daarna niets van terecht.
Partijen maken hun beloftes vaak niet waar. Komen tegen de verkiezingstijd met allerlei mooie
sprookjes om stemmen te halen.
Eerst uitzoeken wat de nieuwe standpunten zijn van de toekomstige raad.
Iedereen verandert te vaak, zodra verkiezing is geweest. Kan me in geen enkele partij vinden, Vaak
overal een beetje van vele partijen.
Ik kies meestal een bekende vrouwelijke persoon die redelijk bovenaan de lijst staat van een grotere
Nederlandse partij en een heel eind dezelfde levensinstelling heeft als ik.
Ik mis Hart voor Rooi!!!!!! Het gaat toch om de gemeenteraad (zie jullie inleiding op de vraag)?! Wat
doen de PVV en andere landelijke partijen die niet in onze gemeenteraad zitten dan in de lijst?
In deze onrustige tijden is het moeilijk om een juiste keuze te maken. Moet er veel meer tijd in
stoppen om me goed te oriënteren.
Op de partij die tegen de fusie is.
We hebben het over de nieuwe gemeente. Niet over de landspolitiek. Laat partijen zich maar
profileren. Zal niet meevallen om informatie te geven, gezien de fusie procedure, waarin vooraf
geen enkele informatie werd gegeven. Heel slecht voorteken voor het functioneren van de politiek
in gefuseerde vorm. Nu ook al.
Gemeentebelang Meierijstad
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6. Waarop is deze keuze gebaseerd?
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Betrouwbaarheid en gedrag op het rode pluche...
burgers eerlijk voorlichten
democratie werkt wanneer geluisterd wordt naar de stemmer. Dat is al jaren niet meer zo.
een landelijke of regionale partij hebben meer invloed vanwege de grotere achterban dan een
plaatselijke partij
Eigen levenservaring
Failliet van de lokale politiek
ga niet stemmen
geen alternatief
Goed voor ondernemers
ik ga nooit stemmen
ik heb me niet verdiept in de standpunten van de partijen
Ik twijfel bij elke partij momenteel over hun oprechtheid en eerlijkheid - ik heb veel moeite dat
ik (wij) als wwerkende mens overla vooor moeten bboeten en ons werkelijk kapot kunnen
werken met heel veel anderen dagelijks op je rug!! Dit gaat mij steeds meer tegenstaan. Ik zou
SP of VVD stemmen, maar mijn idee gaat steeds meer naar PVV (ondanks ik dat eigenlijk niet
wil met zo&#39,n onfatsoenlijke leider van de partij).
Is geen pennenlikker errste klas zoals alle andere partijleiders.
met wat er allemaal gebeurt daarom
Nederland moet eens wakker geschut worden.als je heel je leven hard gewerkt heb en met
pensioen gaat dan word je gekort op alles.
nergens. Kan ook niet.
Niet tevreden over de huidige coalitie
Nog niet in verdiept.
Programma van partij.
slechte economische situatie maak uit
Tegen vluchtelingen
tevreden over afgelopen regeerperiode
Wilders zegt nu tenmiste waar het op staat dus daar ben ik voor al dat slap gedoen houd ik niet
van
Zie de pvv graag in een coalitie
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Zie extra toelichting.
Zoals omschreven in voorgaande.

9

