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H a rd e n b e r g s t r ĳ d t t e g e n o v e rl a s t v a n
a s i e l z o e ke r s
Burgemeester: 'Speciale boa en mogelijk gebiedsverboden'
Winkeldiefstal, drugsgebruik, openbare dronkenschap en
ongewenst gedrag naar jonge vrouwen. Burgemeester
Maarten Offinga is de overlast die een groep asielzoekers uit
het azc in de gemeente Hardenberg veroorzaakt zat.

Arjan Bosch
Hardenberg
Offinga bereidt gebiedsverboden voor, schroeft de beveiliging op en roept
de landelijke overheid op tot actie. ,,De grens is bereikt."
De overlast van een groep bewoners van het asielzoekerscentrum is de afgelopen periode flink toegenomen, stelt Offinga (CDA). Omdat hij er niet
gerust op is dat het verbetert, zet hij al zijn bevoegdheden in om de overlast tegen te gaan. ,,Het is de omgekeerde wereld dat wij druk zijn met repressieve maatregelen terwijl de oplossing aan de voorkant zit. We dweilen met de kraan open."
De gemeenteraad besloot vorig jaar dat het azc tot maart 2026 in
Hardenberg kan blijven. Met als voorwaarde dat opvangorganisatie COA
het aantal asielzoekers uit veilige landen, dat relatief veel overlast veroorzaakt, terugbrengt naar nul. In een overeenkomst, stelt Offinga, is
vastgelegd dat die asielzoekers worden overgeplaatst. Het COA heeft hem
echter laten weten dat dit vooralsnog niet lukt, omdat voor hen geen speciale opvangplekken zijn ingericht.
Openbare dronkenschap
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Ondertussen ziet de burgemeester naar eigen zeggen de overlast van de
betreffende groep uit het azc toenemen. ,,In de afgelopen weken is het
bijna elke dag raak. Met winkeldiefstallen, drugsgebruik, openbare dronkenschap en zeer ongewenst gedrag naar jonge vrouwen. Dergelijk gedrag
tolereer ik niet. De cijfers laten zien dat het vaak om asielzoekers uit veilige landen gaat die deze misdrijven plegen of overlast geven. Deze mensen horen niet in ons azc."
Offinga komt met zijn statement een dag nadat Hubert Bruls als voorzitter van het overkoepelende Veiligheidsberaad - met daarin de 25 veiligheidsregio's in het land - het kabinet een deadline oplegde. De burgemeester van Nijmegen eist dat de landelijke overheid de verantwoordelijkheid waar het gaat om crisisopvang van vluchtelingen terugneemt.
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