
 

 
 

JONGERENRAAD ZEIST           BESLUIT/ ADVIES/ INITIATIEF 
 
 

 
Onderwerp:    VLUCHTELINGEN IN ZEIST  
Toelichting over de manier waarop de vluchtelingen in Zeist worden opgevangen. En hoe het gaat met 
ze, nadat ze statushouder zijn geworden. 
 
Begeleiding:   Annemieke van Geelen, Alette Borman, Tirza van de Grootevheen,  
(ambtenaren/gasten)  Roel van Nieuwstadt (Vrijwilligersplatform Welkom in Zeist) 
    en Yno Hoekstra 
d.d.:      28 september 2016 
 

BEELDVORMING  
Zijn er verfrissende/opvallende vragen gesteld door de jongerenraadsleden? 
 
Opvallend was vooral de spontaniteit in de ideeën om met de vluchtelingen in contact te komen.  
 

OORDEELSVORMING 
Waar ging de dialoog over, dilemma’s binnen de groep, welke elementen zijn de revue gepasseerd? 
 
Het gesprek was er vooral op gericht om een toelichting te geven over vluchtelingenopvang in Zeist en 
ideeën op te doen hoe het contact tot stand kan worden gebracht met de vluchtelingen.  
 

BESLUIT / ADVIES / INITIATIEF  
Wat heeft de jongerenraad meegegeven over het onderwerp? Waar is iedereen het over eens, en waar 
zit er verschil?  
 
Roel van Nieuwstadt (Platform Welkom in Zeist) heeft de uitkomst/de afspraken als volgt samengevat:  
Tijdens deze bijeenkomst hebben een aantal jongeren van de Katholieke SG De Breul aangegeven dat 
zij graag een sportmiddag met vluchtelingenjongeren willen organiseren en ook graag MAATJE met hen 
wilde worden.  Stichting Tolérance Vluchtelingen Zeist is sindsdien actief geweest op De Breul en  staat 
nog steeds open voor overleg over een sportdag en het koppelen van (taal) maatjes.  
Verder kan ik jullie melden dat we in januari 2018 met  het Montessori Lyceum Herman Jordan gaan 
praten  over een voordrachtenreeks van Syrische vluchtelingen,  die we eerder al  op het Christelijk 
Lyceum Zeist en op de Kath. SG De Breul hebben georganiseerd. De voordrachtsheren hebben zowaar 
een drukke agenda en het voorjaar kwam het beste uit. Als we met het Herman Jordan in gesprek zijn, 
zal ik ook peilen of er interesse is in een vertoning van de film “Between war and waiting” van Babette 
Bürgi, over de belevenissen en emoties van 2 Syrische broers, die vluchten en elkaar na een jaar weer 
ontmoeten.  
Tolérance is ook mede-organisator van computercursussen voor vluchtelingenjongeren bij het CLZ en 
daar loopt nu ook een project ‘voorbereiding op de arbeidsmarkt’ voor vluchtelingen. Bij beide cursussen 
geven leerlingen van de school vrijwillig ondersteuning. 
Omdat de leerlingen van het Herman Jordan lieten weten dat ze hun school  ‘eigenlijk een belachelijk 
witte school’ vinden, overweeg ik voor te stellen om die sportdag te laten organiseren door De Breul en 
het Herman Jordan sámen. 
Met vriendelijke groet, 
Roel van Nieuwstadt. 
 

Afspraken 
Welke afspraken zijn er met wie gemaakt?  



Zie hiervoor. 

VERVOLGPROCEDURE 
Ronde Tafel: n.v.t.  
 
Anders namelijk: n.v.t. 
 

ADVIES OVERGENOMEN IN COLLEGEVOORSTEL / RAADSVOORSTEL 
 
JA: welk advies 
DEELS: welk deel dan 
NEE: waarom niet, wat is dan wel overgenomen  
 
Anders namelijk: N.v.t. Over dit onderwerp is geen college-/raadsbesluit genomen.  
 

 
 
 


