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Pleidooi voor een
bed-bad-broodregeling
Sint Annaparochie zwerven uitgeprocedeerde asielzoekers. Waadhoeke moet daarom met een bedbad-broodregeling komen.

Dakloze
asielzoekers
dreigen met
hongerstaken

Er moet snel een oplossing komen
voor uitgeprocedeerde asielzoekers
die op straat zwerven. Ook in Waadhoeke speelt dit probleem, aldus Talea Jansma uit Sint Jacobiparochie.
Zij sprak gisteravond in bij de gemeenteraad van Waadhoeke en
vroeg om een bed-bad-broodregeling.
Het gaat dan om een vaste plek
waar uitgeprocedeerden terecht
kunnen voor de eerste levensbehoeften en een kans krijgen om in
beroep te gaan. Het landelijk beleid
wordt dat bestaande bed-bad-broodregelingen zo snel mogelijk afgebouwd worden om plaats te maken
voor vijf LVV’s (Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen). Jansma wil
weten of Waadhoeke dan door gaat
verwijzen naar de LVV in Groningen

of zelf de verantwoordelijkheid
neemt voor daklozen.
Jansma is actief in de NOF (Noodopvang Friesland). Die heeft plannen om met de kerken bed-badbroodregelingen op te richten. Ook
de oecumenische diaconieën in de
voormalige gemeente het Bildt zetten zich in voor uitgeprocedeerde
asielzoekers. Dit vanwege het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie. De gemeente het Bildt ondersteunde deze kerkelijke opvang niet.
Dat zou Waadhoeke wel moeten
doen, aldus Jansma. Een jaarlijkse
bijdrage aan Vluchtelingenwerk is
volgens haar niet genoeg. Er moet
samenwerking gezocht worden met
Inlia in Groningen, een netwerk dat
asielzoekers en vluchtelingen helpt.
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Iedere gemeente is volgens Jansma
verantwoordelijk voor zijn eigen
daklozen. Zo zou de gemeente huurhuizen beschikbaar kunnen stellen.
Volgens Jansma zijn ook particulieren wel bereid de zwervenden op te
vangen, maar voor ,,niet-gedocumenteerde mensen’’ kan dat niet.
Jansma sprak namens een groep
die een brief naar de fractievoorzitters van Waadhoeke heeft gestuurd
met de vraag het probleem op de politieke agenda te zetten. Burgemeester Marga Waanders antwoordde dat
contact met de briefschrijvers is geweest en dat er een gesprek volgt.
Jansma wilde na haar inspraakreactie geen enkele toelichting geven
over de situatie in de omgeving van
het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie. In de Bildtse Post zegt ze
dat er inderdaad dakloze asielzoekers rondzwerven. Er zouden volgens haar zelfs clandestiene gasten
in het azc zitten. ,,Deze mensen verklikken wij niet, maar ze zullen door
middel van acties de media opzoeken. Denk aan hongerstaken of vastketenen aan bushokjes.’’

