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 Huisvesting statushouders 
 
 
Op 10 november heeft de burgemeester vertegenwoordigers uitgenodigd van alle 
kerkgemeenschappen en dorpsraden in Kaag en Braassem om te spreken over de 
huisvesting van statushouders. Statushouders zijn asielzoekers die al een 
verblijfsvergunning hebben maar in afwachting op een woonruimte nog in een 
azielzoekerscentrum verblijven. Ook onze gemeente moet voor statushouders 
woonruimte beschikbaar stellen. Wij stellen het op prijs dat de gemeente ons 
daarover informeert. 
 
De burgemeester heeft ook aan ons gevraagd mee te denken over mogelijke 
oplossingen. Wij hebben daarover een gesprek gehad met vier kerkgenootschappen 
uit Woubrugge. Vervolgens hebben wij een gezamenlijke reactie aan de gemeente 
opgesteld. Hieronder vindt u onze reactie aan de gemeente.  
 
 

 Reactie aan de gemeente 
 
 
U heeft gevraagd binnen twee weken te reageren op hetgeen is besproken tijdens de 
bijeenkomst op 10 november 2015 en waarvan wij uw verslag hebben ontvangen. 
 
Op 19 november heeft onze vereniging overleg gevoerd met vertegenwoordigers van 
een aantal kerkgemeenschappen in Woubrugge, te weten 

- de heer Levien Scheele, Vrijzinnigen Nederland, afdeling Woubrugge 
- de heer Cees De Lange, Gereformeerde Kerk 
- de heer Jasper van Schaik, Hervormde Gemeente 
- de heer Hein Hoogenboom, R.K. Kerk, afdeling Woubrugge 

 
Dit overleg heeft geleid tot onze gezamenlijke reactie, die wij hieronder weergeven. 
 
Wij hebben begrepen voor welke grote opgave onze gemeente zich ziet gesteld en 
stellen het op prijs dat wij daarover zijn en worden geïnformeerd. Wij beseffen dat 
ook aan Woubrugge gevraagd wordt aan de oplossing een bijdrage te leveren. 
 
U zult begrijpen dat het bieden van oplossingen voor ons geen eenvoudige zaak is. 
Enerzijds beschikken wij slechts over zeer beperkte feitelijke informatie en anderzijds 
kunnen wij ook niet spreken namens de inwoners van Woubrugge, waarvan wij 
tenslotte niet de formele vertegenwoordigers zijn. 
 
Wat het voor ons ook niet eenvoudig maakt, is het feit dat wij niet weten om hoeveel 
statushouders het gaat. Wij vernamen (overigens pas geruime tijd na onze 
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bespreking) dat er momenteel negen statuszoekers in Woubrugge wonen. Dat doet 
ons veronderstellen dat het ook in de toekomst voor Woubrugge zal gaan om 
overzichtelijke aantallen. 
 
Tijdens de bijeenkomst op 10 november jl. zijn verschillende suggesties gedaan, die 
echter allemaal op gemeentelijke bezwaren bleken te stuiten, zoals blijkt uit het 
verslaggedeelte Vragen en Antwoorden. 
 
Ook wij willen enkele randvoorwaarden voor huisvesting naar voren brengen. 
 

1. Er zijn in Woubrugge enkele terreinen (eigendom van de gemeente of het 
hoogheemraadschap), die van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling 
van Woubrugge, met name het terrein langs de Leidse Slootweg, het terrein 
Van Egmond en het terrein van de RWZI. Wij zouden het betreuren wanneer 
daarop huisvesting voor statuszoekers zou worden gerealiseerd, die de 
ontwikkeling van Woubrugge in de weg zouden staan. 

 
2. Wij vragen ons af of het verstandig is in een relatief kleine kern als Woubrugge 

te denken aan units van minimaal 10 eenheden. Wij zien grote nadelen bij het 
clusteren van statushouders. Die nadelen zouden op zijn minst zorgvuldig 
moeten worden afgewogen ten opzichte van de financiële voordelen die de 
woningbouwvereniging ziet. 

 
3. Mocht het onvermijdelijk zijn clusters van 10 of meer woningen te bouwen, 

dan zouden die niet uitsluitend voor statushouders gebruikt moeten worden, 
maar grotendeels voor ‘eigen’ woningzoekenden, waarvan de vrijkomende 
woningen dan weer voor statushouders gebruikt kunnen worden. Verspreide 
huisvesting voorkomt gettovorming en verbetert integratiemogelijkheden. 
Geleidelijkheid bij de instroom is daartoe ook van belang. 

 
4. Het zou beter zijn te zoeken naar kleine kavels die geschikt zijn voor het 

bouwen van één of twee woningen. Daarmee geven wij aan welke 
oplossingsrichting ons voor ogen staat. 

 

 Wij hebben enkele locaties in gedachte, die wij in een vertrouwelijk gesprek 
met u kunnen bespreken. Die locaties zijn weliswaar in particuliere handen, 
maar kunnen mogelijk worden verworven, b.v. door de woningstichting. 

 

 Een andere suggestie betreft enkele leegstaande winkels in de Batehof. Zoals 
reeds in Hoogmade is geschied, zou ook in Woubrugge bezien kunnen 
worden of die tot woning omgebouwd kunnen worden. 

 

 Tenslotte hebben wij ook een suggestie over een kleinschalige mogelijkheid 
voor crisisopvang. 

 
Wij hebben verder gesproken over de aspecten draagvlak en integratie. 
 
Het creëren van draagvlak moet bij voorkeur geschieden voordat over huisvesting 
wordt besloten. Het communiceren daarover en het creëren van draagvlak is volgens 
ons slechts mogelijk wanneer dat gebeurt binnen de totale opgave waarvoor Kaag en 
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Braassem als geheel zich ziet geplaatst. Dat kan dan ook alleen door de gemeente 
zelf gebeuren. Wellicht kunnen wij wel faciliteren bij de informatieoverdracht. 
 
Het integreren is vanzelfsprekend een zaak die zo spoedig mogelijk moet volgen op 
het huisvesten. Wij zien daarvoor geen primaire taak voor ons weggelegd. Daartoe 
ontbreekt ons de expertise en menskracht. Het lijkt ons ook niet nodig, omdat 
daarvoor andere professionele organisaties bestaan en vrijwilligers actief zijn. Maar 
wellicht kunnen wij – als wij meer zouden weten over dit traject – ook hier enige 
ondersteuning bieden. 
 
 

 Vervolg 
 
 
De gemeente heeft inmiddels aangegeven een vervolggesprek met ons te willen 
houden. 
 
Wij zullen u ook daarvan natuurlijk op de hoogte houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inloopspreekuur 

 
 
U bent welkom op ons inloopspreekuur: 
  

- op de derde donderdag van elke maand van 10.00 tot 11.30 uur in 
Kinderopvang Snoopy  

 
en 

 
- op de eerste maandag van elke maand van 19.30 tot 20.30 uur in Die Twee. 

 
U kunt ons ook mailen op info@dorpsraadwoubrugge.nl 
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