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Krol legde tien azc’ers gebiedsgebod op
MARSCHA VAN DER VLIES

SINT ANNAPAROCHIE Burgemeester
Gerrit Krol van het Bildt heeft tien
bewoners van het azc in Sint Anna-
parochie een gebiedsgebod opge-
legd met oud en nieuw.

Het ging volgens Krol om een groep
uit Marokko. ,,Het zijn gelukszoe-
kers die zich crimineel gedragen’’,
aldus de CDA-burgemeester. ,,Tij-
dens de oudejaarsnacht heb ik ze ge-
boden op het terrein van het asiel-

zoekerscentrum te blijven.’’ Het ge-
bod is opgevolgd.

Sinds oktober kampt Sint Anna-
parochie met crimineel gedrag van
een groep van ongeveer tien asiel-
zoekers uit het Noord-Afrikaanse
land. ,,Door inzet van de politie zijn
ze hier gestopt, maar inmiddels tot
in Leeuwarden actief.’’

Het gaat volgens Krol om auto-in-
braken, diefstallen en ze zorgen voor
trammelant in de bus. ,,In het azc zit-
ten zo’n 25 Marokkanen, van wie er
ongeveer tien dit gedrag vertonen.

Ik wil ze hier niet meer. Ze horen hier
niet. Marokko is een veilig land.’’

Maar wet- en regelgeving maken
het lastig daadwerkelijk de daad bij
het woord te voegen. Procedures du-
ren 8 tot 10 weken. ,,Dat klopt, maar
flinke druk van bestuurders van azc-
gemeenten brengt de minister er toe
de randen van de wet op te zoeken.
Dat we gebiedsgeboden of -verbo-
den opleggen, is een voorbeeld.’’

Krol is erop gebrand het draagvlak
voor de opvang van vluchtelingen
onder Bildtkers te behouden. ,,Dat

wordt nu ondermijnd. De echte
vluchtelingen hebben onze hulp no-
dig en zij worden hier nog steeds
met open armen ontvangen.’’

In zijn nieuwjaarsrede gister-
avond meldde Krol zijn toehoorders
dat hij gisteren contact had gezocht
met het ministerie van Veiligheid en
Justitie. ,,De burgemeester van
Weert zet deze mensen zo uit. In-
middels weet ik dat het anders ligt.
Ze zijn er mee bezig en volgende
week horen we wat mogelijk is om
ze sneller uit te zetten.’’


