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Vluchtelingen in onze stad  
Wat is nodig voor een goede start? 

  
 

Utrecht breidt het aantal locaties voor de opvang van vluchtelingen uit. Maar wat maakt een opvanglocatie 
goed voor omwonenden en vluchtelingen zelf? En hoe kunnen Utrechters daarover meedenken én beslissen? 
Daar gaat het Podiumgesprek van woensdag 9 maart over, georganiseerd door Utrechters zelf. Kom ook en 
luister of praat mee! Aanmelden kan hier. 
  
Het gesprek over de schaalgrootte van de opvang voor vluchtelingen zwelt overal aan en begint ook in Utrecht 
op stoom te raken. Want die schaalgrootte lijkt belangrijk te zijn voor het draagvlak bij omwonenden en de 
integratie van vluchtelingen zelf. Hoe klein of groot moet en kan een opvanglocatie zijn? Is het beter om 
vluchtelingen mee te laten draaien in de reeds bestaande voorzieningen in de wijk, zoals voor sport, eten, 
recreëren en kinderopvang? Is extra toezicht écht nodig of is dat alleen om ons gerust te stellen? En wat zijn de 
voor- en nadelen van het laten meebeslissen van omwonenden in de omvang en opzet van een opvanglocatie? 
  
Vluchtelingenproject Utrecht, Belangenoverleg Buurt Welgelegen en de facebookgroep ‘Wij Utregters zeggen 
Nee tegen de komst van een AZC’ zullen hun zorgen en wensen inbrengen op het Podiumgesprek. 
Bewonersgroepen uit Gouda en Amsterdam zijn ook aanwezig en delen hun ervaringen over een hele  
kleinschalige opvang van vluchtelingen en een alternatieve manier waarop omwonenden kunnen meepraten 
en meebeslissen over de opvang. Tijdens het podiumgesprek zullen enkele vluchtelingen vertellen over eigen 
ervaringen met de opvang in Utrecht. Experts van COA, Vluchtelingen Werk en van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken laten hun licht schijnen over wat er wel en niet kan. Ten slotte zullen enkele raadsleden 
reageren en ons laten weten wat volgens hen de politiek te doen heeft. 
  
Het Podiumgesprek biedt een podium voor zowel bewoners, vluchtelingen, experts en politici om zorgen te 
delen, elkaar heel kritisch vragen te stellen en elkaar uit te dagen om - als dat beter is - te kiezen voor 
alternatieve oplossingen. Tijdens het Podiumgesprek komt iedereen die dat wil aan het woord en hebben we 
respect voor elkaars mening en cultuur. U kunt ons ook volgen en mee discussiëren via Facebook, Twitter en 
LinkedIn.  
  
U bent van harte welkom op woensdag 9 maart vanaf 18:45 uur in het ZIMIHC theater Stefanus (Braziliëdreef 2, 
Utrecht). We beginnen om 19.45 en sluiten af om 21.15 uur. Stadsbus 6 stopt er elke 10 minuten vlak voor de 
deur, halte Amazonedreef. Bent u verhinderd, dan kunt u het Podiumgesprek bekijken op zondag 13 maart bij 
RTV Utrecht/UStad.    
Meld uzelf vooraf aan via www.stadspodiumutrecht.nl. Graag wel uiterlijk 6 maart. Want voor een goed 
gesprek geldt: te grootschalig werkt niet. Resto van Harte verzorgd vooraf om 18:00 uur een warme maaltijd. 
Als u mee wilt eten kunt u zich opgeven via www.restovanharte.nl.  
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