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Eersel, 24 maart 2022
Betreft: inclusie en vluchtelingen Oekraïne
Geacht college,
De oorlog in Oekraïne is een dramatische bladzijde in de geschiedenis die heel veel onschuldige
slachtoffers kent. De komende weken en maanden zullen tienduizenden vluchtelingen in Nederland
opgevangen moeten worden.
Onze regio heeft de opdracht om op korte termijn samen voor 2.000 opvangplekken te zorgen en
deze opvang zal mogelijk geruime tijd, maanden of zelfs nog langer duren.
Ook in Eersel moeten we ons steentje bijdragen.
Op uw website kunnen we lezen dat de gemeente Eersel hierin het particulier initiatief toejuicht en
deze initiatieven ondersteunt door praktische, financiële - en zorgondersteuning, in nauwe
samenwerking met vluchtelingenwerk, die een koppelpersoon inzet voor zo mogelijk elk
familieverband.
De gemeente Eersel maakt ook plannen voor de langere termijn en voor een grote toename van het
aantal vluchtelingen. Daarbij wordt kleinschalige lokale opvang bevorderd, zodat ook de
betrokkenheid van inwoners een ruime kans krijgt.
De ASD omarmt uw visie in deze. Grootschalige opvang van tientallen vluchtelingen op een locatie
zou moeten worden voorkomen, omdat dat spanning- en stress verhogend werkt bij mensen die
diverse trauma’s hebben opgelopen.
Onze raad wil daarbij uw aandacht vestigen op de dorpsraden; hier ligt ook een grote kans om de
dorpsraden in te schakelen! Ze zijn van essentieel belang in de samenwerking met de gemeente
Eersel, ten bate van de vluchtelingen.

In de top 5 prioriteitenlijst van de inclusieagenda is o.a. opgenomen dat dorpsraden en
dorpsnetwerken gestimuleerd dienen te worden om inclusief plannen te maken en
toegankelijk te zijn voor alle – ook kwetsbare – mensen.
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Wij vragen u oog te hebben voor en gebruik te maken van de compassie die vele inwoners voor de
vluchtelingen hebben en bereid zijn te helpen. Hier liggen zeker in de kleine kernen kansen, bijv.
Knegsel, Steensel, een kleine groep die te overzien is. Bovendien worden dan diverse netwerken
gebruikt om mensen aan het werk/ stageplaatsen te krijgen, kinderen verspreid naar school en hulp,
sport en vrijetijdsbesteding, hetgeen een integrerende sfeer veel meer bevordert dan een grote
locatie. Dat ontlast ook ambtenaren en vluchtelingenwerk.
Het is vanzelfsprekend dat dan ook zo soepel mogelijk moet worden omgegaan met vergunningen
die nodig zijn op allerlei gebied o.a. m.b.t. bouwen, wonen, energie etc.
Is het ook een idee om Cordaad Welzijn als instantie hierbij te betrekken? Zij hebben in diverse
gemeenten veel ervaring met Vluchtelingenwerk en in een aantal dorpen ook de coördinator
dorpsondersteuner in dienst.
Het is spijtig dat het dorp Eersel zelf geen dorpsraad of leefbaarheidsgroep heeft.
Wellicht is de vluchtelingenstroom uit de Oekraïne een aanleiding en een goed moment om nog eens
te proberen om een dorpsraad c.q. leefbaarheidsgroep nieuw leven in te blazen?
Het zou de burgerparticipatie en de beoogde sociale samenhang in ons dorp zeer ten goede komen!
Met hartelijke groet,

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel
Leon Caers, interim-voorzitter
Ad Bastiaanse, coördinator themagroep inclusie/participatie en dorpsraden
Riny Castelijns, secretaris
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