Enquête : Hoe gastvrij is Amsterdam?

Vluchteling welkom, maar wel buitenshuis
iemand is gevlucht: is dat voor
geweld of is hij of zij 'slechts een
gelukszoeker'? Verder spelen de
achtergrond van die persoon en of
iemand past bij het huishouden een
rol, zegt Jeroen Slot van OIS.
Een woning delen, bijvoorbeeld met
een zogeheten friends-contract,
vindt een derde van de 567
ondervraagden een goed idee.

Hedy Tjin

AMSTERDAM MOET EEN
BIJDRAGE LEVEREN AAN DE
OPVANG VAN VLUCHTELINGEN,
VINDT 92 PROCENT VAN DE
ONDERVRAAGDEN
Amsterdammers zijn toleranter bij
het verwelkomen van vluchtelingen
dan de rest van Nederland, maar
ze nemen ze liever niet in huis. Dat
blijkt uit een enquête die het
gemeentelijk bureau Onderzoek,
Informatie en Statistiek (OIS) hield
voor deze krant.
LAURA OBDEIJN

AMSTERDAM - Een nieuw
opvangcentrum voor vluchtelingen
in de Houthavens: prima idee,
vinden de meeste Amsterdammers.
Maar zelf iemand in huis nemen,
dat gaat bijna iedereen te ver.

Een vluchteling of statushouder
(vluchteling met een
verblijfsvergunning) in huis nemen
wordt regelmatig geopperd als
oplossing voor het gebrek aan
opvang. D66 is voor samenwonen
met studenten en Laurens Ivens,
wethouder Wonen, vroeg
Amsterdammers hun beschikbare
kamers te verhuren aan
statushouders.
Gaat samen wonen te ver, dat
betekent niet dat ze niet welkom
zijn: 54 procent is van mening dat
Amsterdam een bijdrage moet
leveren aan de oplossing voor het
ruimtegebrek; voor nog eens 38
procent mag dat een grotere
bijdrage zijn. Slechts 8 procent is
helemaal tegen. Slot: "Het lijkt erop
dat Amsterdammers, omdat ze
misschien meer gewend zijn aan
verschillende mensen bij elkaar, er
gemakkelijker mee omgaan."
Vooral jongeren en hoogopgeleiden
staan open voor opvang.
Oplossingen worden gezien in het
benutten van leegstaande
gebouwen en in nieuwbouw.

In vergelijking met de rest van het
land staan Amsterdammers tolerant
tegenover een opvangcentrum in
de buurt: landelijk is 45 procent
tegen, in Amsterdam 22 procent.
Vier procent zegt in de enquête van
OIS ja tegen een vluchteling als
huisgenoot, en dan volgt er meestal
nog een 'maar'. Bij achttien procent
hangt het af van de reden dat
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