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1. Inleiding

1.1 Achtergrond en doel

De gemeente Geldermalsen heeft het voornemen kenbaar gemaakt om in 2016 een 

Asielzoekerscentrum te openen dat geschikt is om 1500 vluchtelingen te herbergen. Dit 

voornemen houdt de gemoederen in Geldermalsen bezig. Voor Omroep Gelderland aanleiding 

om Tangram Advies &  Onderzoek een telefonisch bliksemonderzoek uit te laten voeren onder 

de inwoners van het dorp Geldermalsen. 

In het onderzoek is de inwoners gevraagd of zij op de hoogte zijn van het voornemen en wat 

zij ervan vinden.

1.2 Onderzoeksmethode en respons

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een telefonische enquête onder inwoners van het 

dorp Geldermalsen.  In totaal hebben 206 inwoners van 18 jaar en ouder deelgenomen aan het

onderzoek. De respons is representatief naar leeftijd en geslacht.

1.3 Rapportage

Deze rapportage bevat een bondige samenvatting van de voornaamste resultaten, de tabellen, 

de antwoorden op de open vragen en de gebruikte vragenlijst. 

1.4 Samenvattende conclusies

• 97% van de respondenten is op de hoogte van het voornemen van de gemeente om 

een AZC met een capaciteit voor 1500 personen te realiseren.

• 79% zegt ja tegen de komst van een AZC. Daarbij moet opgemerkt dat 61% 

weliswaar goedkeuring geeft aan het voornemen maar het aantal van 1500 te veel 

vindt. 18% zegt absoluut tegen de komst van een AZC te zijn. 3% heeft geen mening 

hierover.

• Van de 61% die 1500 vluchtelingen te veel vindt, geeft 36% aan dat het er minder 

dan 250 zouden moeten zijn, 42% vindt een aantal tussen 250 en 500 ok. En 22% 

noemt een aantal groter dan 500 maar wel minder dan 1500.

• Over het optreden van de gemeente –die afgelopen vrijdag 11december- het 

voornemen bekend maakte en as woensdag 16 december in de raadsvergadering een 

beslissing wil nemen zegt 16% dat deze werkwijze prima is. 25% vindt het wel een 

beetje snel, 38% acht het veel te snel en 21% zegt dat de manier waarop de 

besluitvorming tot stand komt onacceptabel snel is.

• Mannen lijken wat meer uitgesproken in hun mening over de komst van een AZC en 

zeggen vaker dan vrouwen nee.
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Tabel 1. Resultaten totaal

Bent u op de hoogte van het voornemen van de gemeente

om in 2016 in Geldermalsen plaats te bieden aan een

asielzoekerscentrum voor 1500 vluchtelingen?
Tabel 1 % n

Jazeker 97% 200

Nee daar weet ik niets van 3% 6

Totaal 100% 206

Tabel 2 Totaal

Goed 16%

Redelijk 33%

Matig 16%

Slecht 33%

Weet niet 2%

Totaal
% 100%

n 206

Als u de eindbeslissing over wel of niet vestigen

van het asielzoekerscentrum zou hebben zegt u

dan ja of nee tegen een AZC in Geldermalsen?
Tabel 3 % n

Absoluut ja 18% 38

Ja, maar 1500 vind ik teveel 61% 125

Absoluut nee 18% 36

Weet niet 3% 7

Totaal 100% 206

Aantal vluchtelingen in AZC acceptabel
Tabel 4 % n

Minder dan 250 36% 45

250-500 42% 53

Meer dan 500 22% 27

Totaal 100% 125
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Het college van burgemeester en wethouders heeft het

voornemen vorige week vrijdag bekend gemaakt en wil er

aanstaande woensdag in de raadsvergadering een besluit over

nemen. Wat vindt u daarvan?
Tabel 4 % n

Prima 16% 32

Wel een beetje snel 25% 51

Veel te snel 38% 79

Onacceptabel snel 21% 43

Totaal 100% 206
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Tabel 2. Resultaten uitgesplitst naar geslacht

Bent u op de hoogte van het voornemen van de gemeente om in 2016

in Geldermalsen plaats te bieden aan een asielzoekerscentrum voor

1500 vluchtelingen? BY Geslacht

Man Vrouw Totaal

Jazeker 98% 97% 97%

Nee daar weet ik niets van 2% 3% 3%

Totaal
% 100% 100% 100%

n 101 105 206

Vindt u dit een goed, redelijk, matig of slecht

voornemen? BY Geslacht

Man Vrouw Totaal

Goed 15% 17% 16%

Redelijk 30% 36% 33%

Matig 13% 19% 16%

Slecht 40% 27% 33%

Weet niet 3% 1% 2%

Totaal
% 100% 100% 100%

n 101 105 206

Als u de eindbeslissing over wel of niet vestigen van het

asielzoekerscentrum zou hebben zegt u dan ja of nee tegen een AZC in

Geldermalsen? BY Geslacht

Man Vrouw Totaal

Absoluut ja 14% 22% 18%

Ja, maar 1500 vind ik teveel 60% 61% 61%

Absoluut nee 22% 14% 18%

Weet niet 4% 3% 3%

Totaal
% 100% 100% 100%

n 101 105 206
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Aantal vluchtelingen in AZC acceptabel BY Geslacht

Man Vrouw Totaal

Minder dan 250 32% 39% 36%

250-500 46% 38% 42%

Meer dan 500 22% 22% 22%

Totaal
% 100% 100% 100%

n 61 64 125

Het college van burgemeester en wethouders heeft het

voornemen vorige week vrijdag bekend gemaakt en wil er

aanstaande woensdag in de raadsvergadering een besluit over

nemen. Wat vindt u daarvan? BY Geslacht

Man Vrouw Totaal

Prima 11% 21% 16%

Wel een beetje snel 27% 23% 25%

Veel te snel 38% 38% 38%

Onacceptabel snel 24% 18% 21%

Totaal
% 100% 100% 100%

n 101 105 206
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Tabel 3. Resultaten uitgesplitst naar leeftijd

Bent u op de hoogte van het voornemen van de gemeente om in 2016 in Geldermalsen plaats te

bieden aan een asielzoekerscentrum voor 1500 vluchtelingen? BY Leeftijd

44 jaar of jonger 45 - 64 jaar 65 jaar of ouder Totaal

Jazeker 96% 98% 97% 97%

Nee, daar weet ik niets van 4% 2% 3% 3%

Totaal
% 100% 100% 100% 100%

n 80 79 47 206

Vindt u dit een goed, redelijk, matig of slecht voornemen? BY Leeftijd

44 jaar of

jonger

45 - 64 jaar 65 jaar of ouder Totaal

Goed 16% 15% 16% 16%

Redelijk 42% 29% 26% 33%

Matig 13% 20% 15% 16%

Slecht 25% 35% 43% 33%

Weet niet 4% 1% 2%

Totaal
% 100% 100% 100% 100%

n 80 79 47 206

Als u de eindbeslissing over wel of niet vestigen van het asielzoekerscentrum zou hebben zegt

u dan ja of nee tegen een AZC in Geldermalsen? BY Leeftijd

44 jaar of jonger 45 - 64 jaar 65 jaar of ouder Totaal

Absoluut ja 22% 17% 15% 18%

Ja, maar 1500 vind ik teveel 58% 65% 57% 61%

Absoluut nee 16% 15% 25% 18%

Weet niet 4% 3% 3% 3%

Totaal
% 100% 100% 100% 100%

n 80 79 47 206

Aantal vluchtelingen in AZC acceptabel BY Leeftijd
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44 jaar of jonger 45 - 64 jaar 65 jaar of ouder Totaal

Minder dan 250 38% 35% 34% 36%

250-500 37% 39% 57% 42%

Meer dan 500 25% 26% 9% 22%

Totaal
% 100% 100% 100% 100%

n 46 51 27 125

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen vorige week vrijdag

bekend gemaakt en wil er aanstaande woensdag in de raadsvergadering een besluit over

nemen. Wat vindt u daarvan? BY Leeftijd

44 jaar of jonger 45 - 64 jaar 65 jaar of ouder Totaal

Prima 13% 13% 25% 16%

Wel een beetje snel 31% 24% 16% 25%

Veel te snel 35% 41% 41% 38%

Onacceptabel snel 22% 22% 18% 21%

Totaal
% 100% 100% 100% 100%

n 80 79 47 206

9



Beleving AZC voornemen Geldermalsen

Tabel 4. Opmerkingen naar aanleiding van de kwestie

4.1 Mensen die absoluut Nee zeggen

• Allemaal kapot schieten.

• dat het niet kan, maar goed

• De locatie is niet geschikt, het aantal is groot.

• de locatie is vlak bij de vullisbuit, dat is niet ideaal

• De plek is ongeschikt om zoveel mensen op te vangen.

• dit is te gek, er komt een heel dorp bij aan mensen. zo is er geen Geldermalsen over

• Door onze strot geduwd.

• Gemeenteraad is erg naïef. Voelt zich niet begrepen.

• Hadden een sporthal af moeten huren in plaats van het industrieterrein.

• het is gewoon te massaal en zonder overleg gegaan met de bewoners van Geldermalsen

• Het is ondemocratisch besloten.

• Het is op een slechte manier gegaan. Op het laatste moment word het bekend gemaakt.

• Het is te gek voor woorden dat het heel lang moet duren en dit duwen ze er snel doorheen, heel 

slecht gecommuniceerd, veel te veel vluchtelingen.

• het is veel te groot schalig voor Geldermalsen, je doet de inwoners zowel de asielzoekers geen plezier 

mee

• Ik vind dat de gemeente meer informatie moet verstrekken over dit soort ingrijpende acties

• Ik vind dat ze erg laat met de aankondiging komen.

• ik vind het goed dat er snel een besluit wordt genomen, als het maar NEE is

• Ik vind het helemaal niks.

• Ik vind het jammer dat het zo'n groot aantal is. Mensen moet geholpen worden, maar dit is te veel.

• ik vind het schandalig dat het op deze manier gaat

• Kunnen geen weerwoord bieden. Handels procedure is belachelijk

• Moet anders

• moeten naar bevolking luisteren. Slechte aanpak

• nee

• Niet door laten gaan. Weg wezen. Veel te veel 1 op 6 inwoners.

• Wat meer spreiding van asielzoekers.
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• We hebben dan geen ruimte meer voor ons eigen.

• We hebben het in de krant of media kunnen opvangen, geen persoonlijk bericht van de gemeente 

ontvangen.

• Ze hebben een groot tekort en dat dekken ze nu met asielzoekersgeld

4.2 Opmerkingen van mensen die Absoluut voor zijn

• 1500 is wel erg veel

• Wij vinden het goed om deze mensen te helpen.

• als het maar goed gaat

• Andere locatie verzorgen, meer in de bewoonde wereld.

• bij grote vestiging ook beveiliging en scholen. het moet wennen voor de inwoners

• Communicatie is waardeloos.

• Die mensen moeten ook ergens slapen en eten.

• Die mensen moeten toch ergens heen en het kan daar prima.

• handel op een juiste wijze. Gun de mensen het beste

• het moet wel goed uitgevoerd worden. bedenk termijn is veel te kort.

• Het overvalt iedereen.

• Het zijn er wel wat veel, wat minder zou beter zijn.

• hopelijk houden de rechtse partijen zich stil

• Ik denk dat het heel goed is voor die mensen om een plek te hebben.

• Ik het een goede stap van de gemeente, positieve publiciteit.

• Ik vind dat die mensen ook opvang moeten krijgen, maar ze moeten op een gegeven moment ook 

weer weg gaan uit Geldermalsen.

• Ik vind dat je mensen moet helpen. Vroeger zijn we in Nederland ook geholpen dus dat is goed. Ik vind

het wel slecht dat zo'n beslissing op zo'n korte termijn word gemaakt, terwijl de zorg voor 

Nederlanders in eigen land achteruit gaat.

• Ik vind het een goed initiatief, mensen moeten toch ergens wonen. Ik schaam me voor de spandoeken

in het dorp.

• ik vind het goed, zolang iedereeen zich gedraagt

• Juist snel handelen om extra problemen te voorkomen

• Klopt gewoon niet volgens meneer.

• Nee
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• Niet zo erg slim aangepakt door de gemeente op het gebied van communicatie naar de inwoners van 

Geldermalsen.

• snel is juist goed, voorkomt onrust

• Tempo waarin het erdoorheen gedrukt is.

• verschrikkelijk dat er zoveel paniek over is

4.3 Opmerkingen van mensen die ja zeggen maar 1500 teveel vinden

• 1500 is veel te veel voor Geldermalsen en het is op een industrieterrein dus daar moet bewaking 

komen.

• Allemaal veel te snel. Eerst goed onderzoek doen. Vragen aan burgers stellen.

• als er maar naar de bevolking geluisterd word. 1500 is te veel.

• als het minder mensen waren geweest vond ik het prima, dit is te massaal in een afgelegen dorpje

• Andere locatie nemen.

• Belachelijk dat iedereen ermee geconfronteerd word ineens.

• besluit en bekendmaking is veel te snel.

• Beter naar inwoners communiceren.

• Burgers hebben geen stem.

• Dat ze zich eerst moeten bekommeren om de armoede in Geldermalsen zelf.

• De bevolking heeft geen tijd gekregen om bezwaar aan te tekenen.

• De communicatie is waardeloos.

• Die mensen moeten wel een plek krijgen, maar 1500 is te veel. De gemeente doet er alleen zoveel om 

er geld voor te krijgen.

• Door de strot geduwd.

• Eigenlijk liever niet, maar 1500 is veel te veel.

• Er is veel onrust, dus ik hoop dat ze er snel uitkomen

• Er moet tijd genomen worden voor een besluit te nemen.

• Er zou over gestemd moeten worden

• Gaat een beetje snel.

• Geen allochtonen.

• gemeente had moeten communiceren naar de inwoners.

• goede huisvesting verzorgen.
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• het aantal is te veel maar mensen moeten geholpen worden.

• Het asielzoekerscentrum word te groot.

• Het effect is nog onbekend.

• het had wel wat democratischer gemogen

• het had zorgvuldiger gemogen

• Het hele verhaal.

• Het is allemaal veel te snel gegaan, inwoners van Geldermalsen hebben het idee dat ze niks te zeggen 

hebben.

• Het is erdoorheen gedrukt.

• het is veel te snel, ik heb het idee dat de vergadering uberhaupt geen zin heeft. hun wil komt wel door

• Het lijkt alsof de gemeente met het industrieterrein geen andere oplossing heeft, en het dan maar te 

'verkopen' aan vluchtelingen.

• Het trekt ook criminelen aan, hier moet op gelet worden.

• Het verbaast me dat ze dit zo snel willen gaan beslissen. Over andere dingen doet de gemeente véél 

langer.

• het zijn teveel mensen, het is bijna een heel dorp op zich.

• Het zijn veel te veel mensen om op te vangen in Geldermalsen.

• Ik ben een beetje gepasseerd dat het landelijk bekend is terwijl wij niet op de hoogte werden gesteld.

• ik ben er helemaal tegen, 1500 is gewoon veel te veel

• ik ben er niet tegen, maar ik vind dat het op de verkeerde plek zit

• ik denk dat het zo snel er doorheen gedrukt zal worden. ze hebben met niemand rekening gehouden

• ik durf er niks over te zeggen

• ik hoop dat er nog goed over nagedacht wordt

• ik mis een stukje visie. deze plan wordt er gewoon doorheen geduwd. het lijkt een beetje corrupt

• Ik vind dat de mensen onderdak moeten krijgen, maar 1500 mensen voor Geldermalsen is te veel.

• ik vind dat er maar 25 asielzoeker per gemeente hoeven, dat zijn ongeveer 6 gezinnen.    een nieuwe 

keuken duurt 6 maanden om te plannen en dit kan er in 5 dagen doorheen. ik wou at alles zo snel kon 

gaan

• Ik vind dat ze alleen gezinnen moeten opvangen, en er is te kort naar de mening van de bewoners 

geluisterd.

• Ik vind de manier waarop het gaat erg slecht, het lijkt net alsof alles al geregeld is en we, als inwoners 

van Geldermalsen, het daarna pas hoorde.

• Ik vind het een slecht idee, omdat het er veel te veel zijn.

• Ik vind het erg jammer dat het achter de rug van de inwoners van Geldermalsen is bepaald.
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• Ik vind het veel te veel vluchtelingen voor zo'n gemeente.

• ik vind het vrij kort door de bocht. ik wil best mensen opnemen, maar niet in deze hoeveelheden

• Ik vind opvang prima, maar niet 1500 tegelijk.

• Inwoners worden niet goed geinformeerd(maar 2%). 1% van de inwoners hebben een brief. Het lijkt 

dat het besluit al genomen is.

• juist goed om onrust te voorkomen. Was de gemeente echter al eerder op de hoogte?

• Kleinere groepen opvangen, rustiger in Geldermalsen en zo kunnen ze ook geholpen worden.

• Knoop moet door gehakt worden. Is het echt door hogere hand opgelegd??

• Kunnen geen objectief besluit nemen. Luisteren niet naar de burger. Burger moet inspraak hebben. Er 

moet een alternatief plan komen.

• licht de bewoners eerst goed in

• Meer spreiden over het land

• Meneer hoopt dat er genuanceerd over gesproken gaat worden, de locatie is waardeloos.

• mensen krijgen de tijd niet om te reageren.

• Mensen moeten geplaatst worden maar 1500 is veel te veel. Teveel in verhouding van het dorp. Blijft 

er nog genoeg eten over voor het dorp?

• Mensen moeten gevestigd worden maar op een andere manier. Het word nu griezelig veel.

• Mensen schuiven alles af op de burgemeester.

• Mevrouw hoorde het via de televisie.

• Minder is prima.

• Nee

• niet direct

• Niet iedereen heeft zijn mening kunnen geven.

• Omdat er geen tijd was om als bewoner mijn mening te uiten, loopt het nu binnen de gemeente uit de

hand met spandoeken etc. Ze hadden meer tijd moeten nemen en naar de mening van de inwoners 

moeten luisteren.

• Raar dat de gemeente niet communiceert.

• Te snel door gedrukt.

• te veel mensen op een te kleine plaats

• teleurgesteld in de gemeente over de manier van handelen.

• Teveel vluchtelingen in verhouding met dorp. het dorps cultuur verdwijnt. Opbrengst van grond is 

renteloos

• Toen er hier 50 vluchtelingen kwamen 2 weken terug was prima, maar 1500 is te gek voor woorden.
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• veel te snel besluitneming.

• veel te veel voor een klein dorp.

• Veel te veel. Besluit veel te snel genomen

• Voor iedereen vrij plots.

• Voor mijn gevoel zeg ik ja het is goed, maar voor een dorp is 1500 mensen veel.

• Waardeloos.

• Wat zijn de alternatieven. Wacht met besluit nemen.

• we krijgen plotseling heel veel mensen meer erbij, het is gewoon veel te veel.

• Ze duwen het iedereen door de strot.

• ze hadden de bewoners er meer bij moeten betrekken

• ze moeten het beter verdelen over de gemeentes

• ze moeten verspreid worden over gemeentes.  de gemeente had het beter aan de inwoners moeten 

vertellen
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