
Inwoners Overloon luiden de noodklok overlast vluchtelingen 
 
Afgelopen zaterdag werd uit het artikel in de Gelderlander duidelijk dat het zo niet langer kan in 
Overloon. “De Boxmeerse CDA fractie ziet dat het gemeentebestuur onder aanvoering van de 
Burgemeester op allerlei manieren probeert schot in de zaak te krijgen en te voorkomen dat de 
overlast door vluchtelingen blijft bestaan. Maar ondanks alle inzet is een oplossing niet gemakkelijk, 
zoveel is wel duidelijk” aldus Twan Stiphout, fractievoorzitter van CDA Boxmeer. Daarom heeft de 
CDA fractie de problematiek in Overloon ook aangekaart bij de fractie van het CDA in de Tweede 
Kamer. 
 
De Tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg (woordvoerder namens de fractie op het terrein 
van Asiel) en Erik Ronnes hebben deze week actie ondernomen en de situatie in Overloon aangekaart 
bij de staatssecretaris. CDA Kamerlid Erik Ronnes: “De Overloonse gemeenschap stond klaar toen 
echte vluchtelingen hulp nodig hadden. Maar nu lijkt het dat het juist de Overloonse gemeenschap 
hulp nodig heeft omdat een kleine groep vluchtelingen de zaak lijkt te verzieken”. Dus daarom 
trekken we aan de bel bij de staatssecretaris. 
 
De Kamerleden willen onder andere van de staatssecretaris weten hoe hij de omwonenden van het 
AZC gaat steunen en ervoor gaat zorgen dat de overlastgevers sneller kunnen worden overgeplaatst 
naar een EBTL (locatie met extra begeleiding en toezicht) waar deze categorie “veilige landers” wel in 
hun vrijheid kan worden beperkt. Met “veilige landers” wordt de groep bedoeld die geen kans maken 
op een verblijfsstatus, omdat ze in hun thuisland geen gevaar lopen. 
 
Daarnaast vragen ze hoe het zit met de afhandeling van de aanvragen van deze groep. Worden deze 
wel altijd binnen een zo kort mogelijke termijn afgehandeld? 
 
De staatssecretaris moet in beginsel deze vragen binnen drie weken beantwoorden. Alleen als 
antwoorden binnen dit tijdsbestek niet mogelijk zijn dan kan door hem om uitstel worden verzocht. 
Het is dus even afwachten wanneer de beantwoording bekend wordt. 
 
Bijlage: Schriftelijke vragen 
Vragen van de leden Van Toorenburg en Ronnes (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid over het bericht Overloon vraagt om actie tegen ‘foute vluchtelingen’. 
 
https://www.gelderlander.nl/boxmeer/overloon-vraagt-om-actie-tegen-foute-
vluchtelingen~a2b794b2/ 
 
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Overloon vraagt om actie tegen ‘foute vluchtelingen’ en 
heeft u kennisgenomen van de brief van de buurtbewoners van het AZC? 
De inwoners stellen dat er bij instanties een gevoel van machteloosheid bestaat, herkent u dat beeld? 
Klopt het dat ‘ze er maar aan moeten wennen’ en dat de bewoners tijdens een bijeenkomst van 
politie en gemeente te horen hebben gekregen maar camera’s op te hangen, een hond te nemen, een 
hek te plaatsten en verdachte situaties meteen te melden via 112? 
De bewoners hebben het gevoel dat ze worden gebruikt voor dossieropbouw. Klopt dat? Hoe gaat u 
ze daar dan bij helpen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat bewijsvergaring wordt vergemakkelijkt? 
Hoe gaat u de omwonenden steunen en ervoor zorgen dat de overlastgevers sneller kunnen worden 
overgeplaatst naar een EBTL waar deze categorie “veilige landers” wel in hun vrijheid kan worden 
beperkt?  
Hoe lang verblijven de “veilige landers” in het AZC in Overloon? Wordt hun aanvraag altijd binnen zo 
kort mogelijke termijn afgehandeld? 
Zijn er al vorderingen te melden ten aanzien van de eerder aangekondigde maatregelen die zijn 
besproken in het debat 18 april j.l.? 
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