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Samenvatting en karakterisering mediabeeld
• De gedwongen opvang van asielzoekers in Albergen blijft het mediabeeld domineren. 

In kranten is met name aandacht voor reacties vanuit de gemeente zelf. De kern 
blijft dat men kritisch is op de handelswijze van het kabinet, en vindt dat een kleine 
gemeenschap een dergelijk aantal asielzoekers niet aankan.

• Enkele Kamerleden zijn in gesprek gegaan met bewoners. Zij willen opheldering van 
het kabinet en hebben Kamervragen ingediend.

• Voor de situatie in Ter Apel is minder aandacht. Het is onbekend hoeveel mensen er 
buiten het aanmeldcentrum moesten slapen.

• Websites plaatsen overzichten over de asielcrisis. Daarin leggen ze uit hoe de crisis 
tot stand kwam.

• Enkele kranten spreken in hun hoofdredactioneel commentaar hun steun uit voor het 
kabinetsbesluit, maar tonen ook begrip voor de gemeente Tubbergen.

• Veel berichten op social media over asielonderwerpen. Enkele onderwerpen zijn enige 
tijd trending topic. Er verschijnen met name berichten waarin men kritiek uit op het 
kabinetsbesluit. Opvallend zijn ook berichten met een racistisch karakter en positieve, 
genuanceerde verhalen over van asielzoekers.

Informatievoorziening
• De gedwongen opvang van asielzoekers in Albergen blijft het mediabeeld domineren. 

In kranten is er met name aandacht voor reacties vanuit de gemeente zelf. Nadruk 
blijft dat men kritisch is op de handelswijze van het kabinet, en vindt dat een kleine 
gemeenschap een dergelijk aantal asielzoekers niet aankan. Op social media zijn 
enkele asielonderwerpen trending topic gedurende de dag.
- Kamerleden Joost Eerdmans (JA21) en Pieter Omtzigt kondigen op Twitter aan 

naar Albergen te gaan om in gesprek te gaan met bewoners. Omtzigt wil 
opheldering van staatssecretaris Van der Burg en minister De Jonge over het 
kabinetsbesluit.

- In regionale media verschijnen berichten over (angst voor) dwang bij andere 
gemeenten. Noordhollands Dagblad en NHNieuws schrijven over de opvang van 
100 statushouders in een hotel in Purmerend, waarmee de gemeenteraad zich 
overvallen voelt. Tubantia schrijft over zorgen over mogelijke dwang richting de 
gemeente Dinkelland, en PZC vraagt zich af of het kabinet Vlissingen kan dwingen 
tot opvang.

• Voor de situatie in Ter Apel is minder aandacht. ANP meldt dat er vannacht opnieuw 
asielzoekers buiten het aanmeldcentrum moesten slapen. Het is onbekend om 
hoeveel mensen het gaat.

• In de landelijke media is er aandacht voor het plan van omwonenden om het hotel in 
Albergen op te kopen, om te voorkomen dat het hotel gebruikt gaat worden voor de 



opvang van asielzoekers. Het COA bevestigt echter tegenover landelijke media dat 
het koopcontract al is getekend.

• Voor een eventuele 'asielstop' waar enkele politieke partijen voor pleiten is ook 
aandacht in de media. Hart van Nederland en de Volkskrant merken op dat een 
asielstop juridisch discutabel is en daarmee onwaarschijnlijk.

• De Volkskrant spreekt met medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland, die 
stellen tegenover de krant dat het 'rampzalig gesteld' is met de asielopvang in 
Nederland. Medewerkers hebben met name kritiek op de overheid: zij wijzen op een 
gebrek aan regie en dat er nauwelijks geleerd is van de Syrië-crisis in 2015. Volgens 
VluchtelingenWerk ligt het probleem in deze crisis vooral aan het capaciteitstekort bij 
zowel de IND als het COA.

• Enkele websites plaatsen overzichten over de asielcrisis. Daarin wordt uitgelegd hoe 
de crisis tot stand kwam en de maatregelen die het kabinet nam, met als laatste de 
gedwongen opvang van asielzoekers in Albergen en dat er meer gemeenten gaan 
volgen.
- NU plaatst een apart artikel over de groepen asielzoekers die naar Nederland 

komen. De website schrijft dat er veel gebruikers van het discussieplatform 
vragen over hadden. NU baseert zich op data uit de Staat van Migratie en voegt 
toe dat de meeste asielzoekers goede redenen hebben om naar Nederland te 
komen en dat de groep veiligelanders klein is.

Schadebeperking (waarneembaar gedrag)

Betekenisgeving en opinie

• Veel aandacht op social media voor enkele asielonderwerpen. Enkelen zijn trending 
topic gedurende de dag. Er verschijnen met name berichten waarin men kritiek uit op 
het kabinetsbesluit. Met name een video waarin kinderen met een protestbord lopen 
in Albergen wordt veel gedeeld en op gereageerd.

• Racisme wordt ook besproken op social media. Men wijst op enkele borden in 
Albergen die een racistisch karakter hebben en de angst van bewoners voor het 
onbekende.

• Een tegengeluid is merkbaar op social media. Er verschijnen berichten over de 
opvang van asielzoekers in gemeenten waar men aanvankelijk negatief tegenstond 
maar uiteindelijk meeviel. Ook wordt erop gewezen dat er vaak angst is voor overlast 
van asielzoekers maar dat ook dit meevalt in de praktijk.

• Reformatorisch Dagblad, Trouw en NRC hebben aandacht voor het kabinetsbesluit in 
hun commentaar. Alle kranten schrijven dat het besluit noodzakelijk is maar dat ook 
een structurele oplossing nodig is in de asielcrisis. Wel tonen zij ook begrip voor de 
gemeente Tubbergen en hebben zij kanttekeningen op de manier hoe het kabinet de 
gemeente wist te overvallen.

• De roep om een structurele oplossing klinkt ook steeds luider in de berichtgeving. 
VluchtelingenWerk stelt in de Volkskrant dat het probleem in deze crisis vooral aan 
het capaciteitstekort bij zowel de IND als het COA ligt.


