
Manifest: Menswaardige vluchtelingenopvang in Noord 

Holland Noord (NHN) 

Mensonterend en Nederland onwaardig: dat is wat er de afgelopen tijd in Ter Apel is 

gebeurd. We zien mensen die gevlucht zijn voor oorlog en onrecht, slechter dan een 

gevangene behandeld worden. Honderden van hen die buiten moeten slapen, zonder 

schone toiletten en andere basisvoorzieningen, met als gevolg dat ze er letterlijk ziek van 

worden. Met dit manifest willen wij als ondertekenaars een gezamenlijk signaal geven, 

namelijk dat wij staan voor een menselijke en eerlijke opvang voor alle vluchtelingen. We 

zien de warme en liefdevolle ontvangst van Oekraïners gedurende 2022 als de norm.  

 Wij pleiten voor een menselijke opvang in Noord Holland Noord.Goede opvang moet 

beschikbaar zijn voor iedereen die huis en haard achterlaat als gevolg van oorlog en 

onrecht. Ongeacht waar je ook vandaan komt, welke religie je aanhangt en hoe je eruitziet. 

We zijn allemaal mensen wiens grondrecht een veilig thuis is!  

Wij, ondertekenaars van dit manifest, roepen de burgemeesters binnen de veiligheidsregio 

Noord Holland Noord (NHN) op om zich hard te maken voor de volgende punten: 

1. NHN draagt bij aan meer kleinschalige (nood)opvang om vluchtelingen in 

aanmeldcentra (zoals Ter Apel) op te vangen met passende budgetten, startend met 

open gesprekken met inwoners om draagvlak te vergroten. 
2. Het inperken van gezinshereniging voor vluchtelingen is harteloos, in NHN doen wij 

hier niet aan mee. 
3. De leegstaande opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in NHN worden 

vrijgegeven voor vluchtelingen uit alle landen. 

Doe mee & onderteken! 

Veel inwoners zetten zich al op hun eigen manier in voor het helpen van vluchtelingen. Dit 

wordt enorm gewaardeerd. Tegelijkertijd hebben politieke partijen in NHN ook hun 

verantwoordelijkheid te nemen. Daarom roepen wij alle volksvertegenwoordigers in NHN op 

om dit manifest te steunen en te ondertekenen. Het manifest is hier online te raadplegen. 

Voor het aanmelden van jouw politieke partij als ondertekenaar kun je deze link gebruiken of 

de QR-code hieronder scannen (of QR code hieronder). 
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