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Referendum over vluchtelingen? 

Via Oisterwijk Nieuws wordt een enquête gepromoot van ‘een lokale politieke partij’ over het AZC. Op 20 
januari organiseert de gemeenteraad een online raadsplein over de toekomstige aanwezigheid van het AZC 
in Oisterwijk. Het college Van B&W is voornemens om het AZC in Oisterwijk de komende 25 jaar te 
behouden. De opvang zal iets in omvang toenemen, er komen nieuwe gebouwen en men kijkt naar een 
bezetting die het beste past bij de Oisterwijkse samenleving. In een raadsplein en raadsvergadering wordt 
dit onderwerp bespreekbaar gemaakt.  

Maar waarom stelt Oisterwijk Nieuws dat de enquête gemaakt is door een ‘een lokale politieke partij’ 
zonder de naam van deze partij te noemen én concludeert Oisterwijk Nieuws dat deze enquête 
‘onafhankelijk’ is? De enquête komt namelijk uit de koker van de VVD, die als het gaat om het AZC in de 
raad juist zeer afwijkende meningen heeft.  

Degene die de enquête invult krijgt vier vragen voorgelegd: 

1. Bent u inwoner van de gemeente Oisterwijk?* 
2. Bent u vóór of tegen verlenging van het AZC in Oisterwijk na 2022?* 
3. Welke voorwaarden zou de gemeenteraad moeten stellen bij eventuele verlenging?* 
4. Wanneer zou de gemeenteraad volgens u tegen verlenging moeten stemmen?* 

Met de formulering van de vragen is het nodige mis, een eerstejaarsstudent ‘methoden en technieken’ zou 
er geen voldoende mee halen. Allereerst wordt bij de enquête nergens vermeld dat deze afkomstig is van 
de VVD. Bij vraag 1 is er geen enkele controlemogelijkheid. Kortom, als de landelijke aanhang van FvD en 
PVV invullen dat ze in Oisterwijk wonen, dan is dat dus zo. De vragen 2 t/m 4 zijn niet voorzien van 
achtergrondinformatie. Weet degene die de enquête invult wat B&W precies voorstellen? We vragen het 
ons af. Het lijkt er zelfs op dat de VVD dat zelf ook niet helder voor ogen heeft, want de VVD suggereert in 
deze enquête dat de raad (of de inwoners) kunnen beslissen over wel of niet verlenging. Maar feit is dat 
B&W hierover gaan en dat de raad slechts wensen en bedenkingen kan uiten. Staat er daarom achter elke 
vraag een sterretje? Dat weten we niet, want dat sterretje wordt niet toegelicht. 

Eerder al liep de VVD-fractie in de raad een blauwtje met een motie over een nieuwe termijn voor het AZC. 
Toen maakten alle andere partijen de VVD duidelijk dat een dergelijke motie in strijd was met de goede 
gesprekken die met het COA waren gevoerd én ook met het door de VVD ondertekende bestuursakkoord. 
De vragen 3 en 4 gaan uit van een negatieve grondhouding: de vragen gaan enkel over wanneer er tegen 
verlenging gestemd moet worden en over voorwaarden die gesteld moeten worden bij een positief besluit 



over verlenging. De vragen 3 en 4 lijken een doekje voor het bloeden te zijn richting de eigen rechtse 
aanhang van de VVD. Niet voor niets is deze enquête eerst aan de VVD-leden toegestuurd. Daarmee zullen 
die ook relatief oververtegenwoordigd zijn in de uitslag, want zij kregen deze enquête persoonlijk in de 
mailbox, terwijl andere Oisterwijkers de enquête slechts via Oisterwijk Nieuws konden vinden. 

Kortom, de enquête van de VVD naar het AZC heeft geen enkele waarde voor het debat in de raad. Het is 
een doorzichtige poging om de rechterflank van de VVD te bedienen en zo te voorkomen dat deze verder 
afdrijft naar FvD, JA21 of PVV. Als het gaat om minderheden of vluchtelingen is een enquête of referendum 
ook helemaal niet aan te bevelen. Een democratische rechtsstaat biedt altijd een veilige plek aan 
minderheden en vluchtelingen. Onze Grondwet biedt iedereen, ook vluchtelingen, recht op gelijke 
behandeling en bescherming. Dat laat je niet afhangen van een lokaal referendum. En natuurlijk zal 
niemand ontkennen dat kansloze asielzoekers uit Noord-Afrika voor problemen op en rond het AZC zorgen, 
problemen overigens die de overige asielzoekers misschien nog wel in meerdere mate ervaren dan de rest 
van de inwoners van de gemeente Oisterwijk. Maar het lijkt erop dat COA en gemeentebestuur die 
problemen serieus nemen. Het mag nooit een alibi zijn om echte vluchtelingen in de kou te laten staan. 

 
 
Aansluitdwang 
 
Een mooie column van Roland Smulders op Oisterwijk Nieuws. In Coronatijden weet hij de vinger op de zere plek te 
leggen. Geen Willem Engel geneuzel over Bill Gates en geheime chips in ons lijf, maar een moedige verzetsdaad 
tegen de agressie van glasvezelkabelbedrijf DELTA. Wij hopen dat vele Oisterwijkers met Roland in verzet zullen 
komen wanneer er voor de zoveelste keer een blauw DELTA-mannetje aanbelt met de mededeling dat er ook in 
jouw voortuin een kabel van DELTA gelegd gaat worden. Terwijl je helemaal geen glasvezelkabel van DELTA wilt.  
 
Uit de column van Roland:  
 
'Zou het daarmee te maken hebben dat ik dat gezeur over supersnel glasvezel in mijn woonplaats Oisterwijk niet 
meer kan horen? Waarom mag ik niet gewoon houden wat ik heb? En dan dreigt die exploitant ook nog 
onuitgenodigd mijn huis binnen te zullen dringen om alvast de aansluiting te realiseren. Lees je mee exploitant? Ik zit 
niet op die rotzooi van je te wachten. Kom maar terug als ik er niet meer woon. Het is toch te zot voor woorden dat 
ik iemand binnen moet laten met wie ik helemaal geen zaken wil doen. Een agressief opererend bedrijf dat denkt mij 
wel even met een stevige benadering omver te kunnen blazen. Ik wil net zomin supersnel glasvezel als dat ik zat te 
wachten op een slimme meter voor mijn energieverbruik. 
 
Zo dat lucht op. Zelfs een beminnelijk mens heeft een punt waarop niet te vaak en nadrukkelijk gedrukt moet 
worden. Dan gaat dat beminnelijk mens zoeken naar manieren om al die mooie plannen hopeloos in de modder te 
laten stranden door gewoon niet mee te werken aan de uitvoering. Als die jongens van Delta oorlog willen, dan 
kunnen zij het hebben. Of zij mijn huis even overhoop mogen halen om een mooi plekje voor hun glasvezelkabel te 
zoeken? Nou, dat dacht ik niet. Hopelijk volgen veel Oisterwijkers mijn goede voorbeeld. Laat zo’n clown met zijn 
gereedschapskist maar buiten staan en deel op de sociale media de buik vol te hebben van deze ‘aansluitdwang’. 
 
Roland Smulders' 
 
 
Volg de RRT en Burrie ook op Twitter en Facebook: 
http://twitter.com/rooieroeptoeter 
http://twitter.com/_Burrie_ 
https://www.facebook.com/De-Rooie-Roeptoeter-1715319242122458/ 
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