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Deelname
• De respons 20%.

• We hebben 520 uitnodigingen verstuurd.

• Er zijn 107 vragenlijsten ingevuld. 

• Twee vragenlijsten zijn ongeldig omdat geen (juiste) code was ingevuld.

• Opvallend is dat veel deelnemers gebruik maken van de mogelijkheid om 
een toelichting te geven op hun antwoord en de open vragen (uitgebreid) 
beantwoorden.
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Uitkomsten 
• De hoofdvragen waren:

– Vindt u het belangrijk dat we in Goirle verantwoordelijkheid nemen om vluchtelingen op te vangen?

– Vindt u dat we het aankunnen om langer noodopvang te bieden?

– Wat vindt u ervan dat we uw mening vragen in dit onderzoek?

– Heeft u zorgen? 

– Wilt u verder nog iets kwijt?

• Bij alle vragen was er ruimte om het antwoord toe te lichten.

• Op de volgende vier pagina’s staat een samenvatting van de antwoorden in een 
grafiek en/of een korte tekst. Ook de uitkomst van de bewonersavond staat erbij. 
Niet alle vragen zijn besproken tijdens de bewonersavond.
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De gemeente Goirle kan meehelpen om vluchtelingen in Nederland veilig en menselijk op te 
vangen. Vindt u het belangrijk dat we hiervoor verantwoordelijkheid nemen?
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85% van de deelnemers vindt het (heel) belangrijk dat de 
gemeente verantwoordelijkheid neemt voor de opvang van 
vluchtelingen. Het meest genoemde argument is de 
verantwoordelijkheid om anderen te helpen. 

9% vindt het (heel) onbelangrijk dat de gemeente deze 
verantwoordelijkheid neemt. Zij zeggen dat Nederland vol is, 
dat het asielbeleid is mislukt en dat de gemeente zich moet 
houden aan de afspraak over de duur van de opvang. 

6% staat neutraal ten opzichte van de verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Zij zijn voor veilige en menselijke opvang 
maar vinden het asielbeleid onhoudbaar.
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Er zijn geen meldingen van overlast en kosten voor de gemeenschap. Het vraagt 
wel iets van het dorp, denk aan vrijwilligers en effect op de leefomgeving. Vindt u 

dat we het aankunnen om langer noodopvang te bieden?
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Ja, dat kan nog jarenlang

Ja, dat kan een halfjaar tot een jaar

Ja, dat kan maximaal een halfjaar

Het maakt mij niet uit

Nee, dat kan niet

Nee, ik ben altijd tegen opvang van vluchtelingen in Goirle

Nee, ik ben altijd tegen opvang van vluchtelingen in Goirle, Nee, dat kan niet

Ja, dat kan maximaal een halfjaar, Ja, dat kan een halfjaar tot een jaar

56% vindt dat we het nog jarenlang aankunnen om noodopvang te bieden.

23% vindt dat we dit nog een halfjaar tot een jaar kunnen volhouden. 
3% zegt maximaal een halfjaar.
Uit de toelichtingen blijkt dat deelnemers die een termijn noemen vinden 
dat er in de tussentijd andere oplossingen moeten komen. Ook het 
monitoren/ evalueren van kosten en overlast wordt genoemd. 

10% maakt het niet uit. Uit de toelichting blijkt dat deze deelnemers vinden 
dat de gemeente deze afweging zelf moet maken. Zij staan allemaal 
neutraal of positief ten opzichte van de noodopvang.

6% vindt dat we het niet aankunnen en/of is sowieso tegen noodopvang in 
Goirle.

Uit het verdiepende gesprek tijdens de bewonersavond kwam naar voren 
dat het voor het draagvlak belangrijk is dat de opvang het karakter van een 
crisisopvang heeft. Dat houdt ook in dat het tijdelijk is, al is de duur van de 
crisis onzeker en niet te beïnvloeden vanuit Goirle. ‘Zolang het crisis is, 
moeten we helpen’, is de teneur. Structurele vluchtelingenopvang is van 
een andere orde en vraagt om een andere aanpak en eigen afweging.



De gemeente heeft nog geen standpunt ingenomen voor of tegen verlenging. We 
willen eerst van buurtbewoners en andere betrokken partijen weten hoe ze 

erover denken. Wat vindt u ervan dat we uw mening vragen in dit onderzoek?
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De gemeente heeft oog voor zorgen die er leven over de 
noodopvang. Heeft u zorgen? En wilt u verder nog iets kwijt?
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• Ongeveer driekwart van de deelnemers zegt geen zorgen te 
hebben of heeft hier niks ingevuld. 

• De meest genoemde zorgen/onderwerpen gaan over: 

– mogelijke toename van overlast

– wisseling van de samenstelling of uitbreiding van de 
groep

– veiligheid

• Een kwart van de opmerkingen bevat complimenten of 
aanmoediging aan de gemeente.

Uit het verdiepende gesprek tijdens de bewonersavond kwam naar 
voren dat persoonlijke aandacht en contacten succesfactoren zijn 
voor veilige en stabiele opvang. Dat bereiken we met de begeleiding 
door het Rode Kruis en het activiteitenaanbod van ContourdeTwern 
samen met vrijwilligers. Het mes snijdt aan twee kanten. Het is goed 
voor het mentale welzijn van bewoners en gaat verveling tegen. 
Contacten tussen bewoners en Goirlenaren zorgen ook voor sociale 
cohesie en acceptatie. Dat is belangrijk voor het veiligheidsgevoel 
van bewoners én buurtbewoners.
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Het onderzoek werd uitgevoerd door de gemeente Goirle.

Wilt u reageren of heeft u een algemene vraag? 
Mail dan naar noodopvang@goirle.nl. U kunt ook bellen via  T (013) 5310 610.

Op de hoogte blijven?
In de digitale update leest u hoe het gaat in de noodopvang in het oude 
missiehuis. Wilt u de digitale update in uw mailbox ontvangen? 
Meld u dan aan via noodopvang@goirle.nl.
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