
 

Noot voor de redactie:  
Voor vragen over dit persbericht kunt u terecht bij de gemeente Oisterwijk, woordvoerder burgemeester Janssen 

 

Persbericht  
Oisterwijk, 24 september 2021 

 

 
Burgemeester Hans Janssen: ‘We zetten onze schouders eronder’ 

Regio versneld op zoek naar huisvesting voor vergunninghouders 
 
De asielzoekerscentra (AZC) in het land zijn vol. De instroom van asielzoekers neemt toe, onder 
andere vanuit Afghanistan, en de uitstroom van vergunningshouders naar woningen in de gemeenten 
stagneert. Daardoor ontstaat een probleem in de opvang van asielzoekers voor het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA). 
 
Als hier op korte termijn geen oplossing voor komt, ontstaat een situatie zoals in 2015, waarbij 
asielzoekers in sporthallen en tenten moeten worden gehuisvest. Dat is inhumaan en voor de 
gemeenten in de regio Hart van Brabant dus een onacceptabele situatie en vooruitzicht. Het Rijk heeft 
provincies en gemeenten gevraagd om mogelijkheden in beeld te brengen om een bijdrage aan de 
oplossing van deze problematiek te bieden. 
 
De gemeenten in de regio Hart van Brabant zijn daarom versneld op zoek naar passende huisvesting 
voor vergunninghouders. De huidige woningmarkt maakt het echter lastig om vergunninghouders snel 
te voorzien van passende woonruimte. Coördinerend burgemeester Hans Janssen bepleit een 
integrale aanpak. “We hebben de verantwoordelijkheid om nieuwe inwoners te huisvesten en goed te 
laten integreren. We blijven hierbij tegelijkertijd oog houden voor alle aandachtsgroepen die we als 
gemeenten moeten huisvesten”. De gemeenten in de regio maakten daarom de afspraak om de 
huisvesting van meerdere doelgroepen te onderzoeken voor de korte, maar ook voor de langere 
termijn. 
 
Tijdelijke accommodaties 
Dit betekent dat de gemeenten nu gezamenlijk op zoek zijn naar snel beschikbare 
verblijfsaccommodaties waar vergunninghouders op korte termijn een aantal weken kunnen verblijven 
om doorstroming te bevorderen en om vergunninghouders zo snel mogelijk te laten starten met de 
integratie in de Nederlandse samenleving. Ondertussen verkennen we samen met woningcorporaties 
en zorgaanbieders welke locaties beschikbaar zijn voor tijdelijke bewoning. Daarbij denken we ook 
aan flexibele woningbouw en aan leegstaande complexen. 
 
 
 
  


