
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  INTERVIEW  MET FRITS GARRETSEN, FRACTIEVOORZITTER SP HAARLEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor Frits Garretsen is het duidelijk: de schuld van de 

lange wachtlijsten voor een huurwoning ligt niet bij de 

vluchtelingen, maar bij het jarenlange wanbeleid van 

regering, gemeente en woningcorporaties. 
 

 
› Doet Nederland niet al genoeg voor 

vluchtelingen? Kunnen andere 

landen niet wat meer doen? 

‘Als het gaat om het aantal vluchtelingen 

per hoofd van de bevolking, dan neemt 

een land als Duitsland ruim twee keer 

zoveel vluchtelingen op als Nederland:  

in Nederland is 1 op de 395 inwoners 

vluchteling en in de Duitsland is 1 op de 183 

inwoners vluchteling. Andere landen 

daarentegen, zoals Saoedi-Arabië, laten 

het flink afweten in de opvang van 

vluchtelingen. Maar in plaats van dat 

onze regering deze landen eens flink op 

de vingers tikt, bakt men, om onze 

  

 

 

 

buitenlandse belangen niet te schaden, 

zoete broodjes. Het feit dat anderen niets 

doen, mag geen reden zijn werkeloos toe 

te kijken. Dat is net zoiets als een kind 

laten verdrinken omdat de buurman ook 

niet in de gracht springt.’ 

 

› Maar het is toch een feit dat de 

wachtlijsten voor een huurwoning nog 

langer worden als er honderden 

vluchtelingen voorrang krijgen? 

‘De wachtlijsten werden al jaren langer, 

ook in Haarlem. De gemiddelde wachttijd 

voor een huurwoning is nu zes jaar in 

‘DE KOMST VAN VLUCHTELINGEN  

LAAT VOORAL ZIEN HOE GROOT  

DE WONINGNOOD IN HAARLEM IS’ 

‘Asielzoekers hebben in feite niet meer 

rechten dan iedere andere burger’ 
 

› Is het eerlijk als vluchtelingen 

voorrang krijgen bij de toewijzing 

van huurwoningen? Veel mensen 

denken dan: ‘Ze komen in een gespreid 

bedje terecht!’ 

‘Laten we vooropstellen dat we een 

morele plicht hebben om mensen die op 

de vlucht zijn voor oorlog en vervolging 

op te vangen. Vervolgens moeten we 

vaststellen dat deze mensen, als ze al een 

verblijfsvergunning krijgen, echt niet in 

een gespreid bedje terechtkomen. Tijdens 

hun verblijf in het AZC krijgen zij, voor 

zover nodig, een klein bedrag voor eten, 

kleding en persoonlijke uitgaven, maar dat 

is echt geen vetpot. Bewoners met een 

eigen inkomen of vermogen moeten in de 

kosten bijdragen. Ze zijn, net als iedereen, 

verplicht werk te zoeken. Komt er een 

huurwoning beschikbaar, dan moet deze 

nog ingericht worden. Daarvoor kan men, 

indien noodzakelijk, bij de gemeente een 

lening verkrijgen. Deze lening moet in 

circa drie jaar terugbetaald worden. Asiel 

zoekers hebben in feite niet meer rechten 

dan iedere andere burger.’ 
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Haarlem. Voor een eengezinswoning zelfs 

acht jaar. Een enorm probleem, dat voort 

komt uit jaren wanbeleid. De oorzaak 

van het probleem is de jarenlange sloop, 

verkoop en liberalisatie van huurwonin 

gen. Alle partijen behalve de SP waren er 

van overtuigd dat er op termijn minder 

sociale huurwoningen nodig zouden 

zijn. Iedereen moest vooral doorstromen. 

Doorstromen naar een duurdere huur of 

koopwoning. Mooi als dat kan, maar de 

SP zag meteen al in dat dit een onzinnige 

gedachte was. Iedereen wil wel verhuizen 

naar een groter of mooier huis, maar wei 

nig mensen kunnen dat betalen.’ 

 
› Is het wel eerlijk dat vluchtelingen 

voorrang krijgen bij een sociale 

huurwoning? 

In Haarlem worden snel tijdelijke 

woningen gebouwd waarvan de helft 

voor de vluchtelingen en de andere 

helft voor gewone Haarlemmers. ‘Het is 

vooral oneerlijk dat Haarlemmers zo lang 

moeten wachten op een sociale huur 

woning. Wanneer er na een jarenlange 

 

procedure besloten is dat een vluchteling 

in Nederland mag blijven, dan krijgt deze 

dezelfde rechten en plichten als een Ne 

derlander. Het is dan gewenst dat hij of zij 

zo snel mogelijk deel uit gaat maken van 

de Nederlandse samenleving. Integratie 

is in een AZC erg moeilijk. Het is dus 

noodzakelijk dat deze vluchtelingen snel 

een huis krijgen, anders krijgen we grote 

problemen met de integratie. Ik begrijp 

heel goed dat dit oneerlijk lijkt tegenover 

al de Haarlemmers die al jaren wachten 

op een woning. De SP vindt dan ook dat 

door de huisvesting van vluchtelingen de 

wachttijd voor Haarlemmers op een 

sociale huurwoning in elk geval niet 

langer mag worden. Een motie van de 

SP daarover is in de gemeenteraad 

aangenomen.’ 

 
› Wat moet er dan wél gebeuren? 

‘Stop met het slopen, verkopen en 

liberaliseren van sociale huurwoningen. 

Begin met het bouwen van meer sociale 

huurwoningen. Binnenkort staan er weer 

woningen op de nominatie voor sloop in 

‘In Haarlem worden 

snel tijdelijke woningen 

gebouwd waarvan de 

helft voor vluchtelingen 

en de andere helft voor 

Haarlemmers’ 
 

 
 
Delftwijk bij de Aart van Leeuwstraat en 

in Parkwijk bij de Staalstraat. Waarom 

worden die niet gerenoveerd? En als ze 

gesloopt moeten worden, waarom komen 

er dan altijd weer duurdere woningen 

voor terug? Waarom verkopen corporaties 

nog steeds huurwoningen? Andere par 

tijen in de gemeenteraad hebben de sloop 

en verkoop toegejuicht, en zelfs subsidie 

daarvoor gegeven, omdat ze hoopten dat 

wijken daardoor diverser zouden worden. 

Maar als we die subsidie nou alleen inzet 

ten voor de bouw van méér in plaats van 

minder sociale huurwoningen, dan zullen 

de wachtlijsten enorm slinken.’ • 

 
 

 
INTERVIEW MET DAWLAT, EEN VLUCHTELINGE IN DE HAARLEMSE  KOEPEL 

 ‘DOOR DE OORLOG IS HET LEVEN 

IN SYRIË ONMOGELIJK GEWORDEN’ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Dawlat, wil je jezelf aan onze lezers 

voorstellen? 

‘Ik ben een PalestijnsSyrische vrouw van 

33 jaar. Mijn opa kwam als vluchteling 

uit Palestina. We woonden dan ook in 

een vluchtelingenkamp in de Syrische 

stad Aleppo. Ik heb mij altijd vluchteling 

gevoeld in Syrië en dat ben ik nu weer. 

Mijn beroep was lerares Arabisch op een 

lagere school. Daarnaast studeerde ik 

sociologie. Ik hoop in Nederland mijn 

studie af te kunnen maken en hier aan 

het werk te kunnen.’ 

 
› Kun je vertellen over waarom je bent 

gevlucht en welke reis je hebt gemaakt? 

‘We woonden dus in de stad Aleppo, maar 

omdat ook daar werd gebombardeerd en 

gevochten tussen IS en het Syrische leger 

ben ik gevlucht. Het leven was daar heel 

slecht, heel gevaarlijk. Ik ging met een 

minibus naar het noorden en zat uren in 

die auto. Eenmaal in Turkije reisde ik naar 

de kust en daar gingen we in een rubbe 

ren boot de zee op. We kwamen op Lesbos 

aan op 21 september 2015 en verbleven 

daar tot we met ongeveer 10.000 mensen 

op een grote boot naar Athene zijn ge 

bracht. Vandaar reisde ik via Macedonië, 

Kroatië en Hongarije naar het noorden. 

In Oostenrijk kon ik met twee vrouwen 

meerijden naar Den Haag. Zo kwam ik 

op 5 oktober in Nederland aan en enkele 

dagen later op 9 oktober in de Koepel in 

Haarlem.’ 

 
› Hoe is de opvang in de Koepel? 

‘Ik heb hier op de derde etage, waar de 

vrouwen verblijven, een eigen kamer. Een 

dagdeel in de week help ik als vrijwilliger 

op een school hier in de buurt. Ik hoop 

nu snel het vervolg van de procedure in te 

gaan. Wat ik zou willen is mijn studie 

afmaken en dan hier een nieuw leven 

opbouwen. Ik ben moe van het wachten 

op de volgende stap. Alle activiteiten zijn 

hier fijn, maar ik kijk uit naar het vervolg. 

Daarnaast hoop ik dat mijn achterge 

bleven moeder, zus met mijn neefje en 

nichtje gauw bij ons kunnen komen.’ • 
 
 
 

haarlem.sp.nl 

haarlem@sp.nl 

    /SPHaarlem 

   @SPHaarlem 

mailto:haarlem@sp.nl

