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Karakterisering (online) nieuwsmedia en sociale media

• Er zijn van 19 tot en met 23 september 30 online berichten gevonden. Met een piek op 21 
september. Toen werden er 18 berichten geplaatst .

• Belangrijkste berichten in de media:
o Tubantia: Tubbergen tekent overeenkomst voor opvang asielzoekers. Lokale

partijen verras en witheet
https://www.tubantia.nl/tubbergen/tubbergen-tekent-overeenkomst-voor- 
opvang-asielzoekers-lokale-partijen-verrast-en-witheet~a6cf7739/

o NU.nl: Tubbergen tekent overeenkomst voor opvang asielzoekers. Lokale partijen 
verras en witheet
https://www.nu.nl/almelo/6225267/tubbergen-tekent-overeenkomst-voor-
opvang-asielzoekers-lokale-partijen-verrast-en-
witheet.html? ga=2.136365232.1227681392.1663923107-
1362560677.1663923107&redirect=1

o Tubantia: Tubbergen tekent overeenkomst Asielzoekers in Albergen zonder 
einddatum. Dit is niet de afspraak
https://www.tubantia.nl/tubbergen/tubbergen-tekent-overeenkomst-
asielzoekers-in-albergen-zonder-einddatum-dit-is-niet-de-afspraak~a6daf1b1/  

o NRC: Burgemeester van Tubbergen: straks staat hier een goed functioneren AZC
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/09/21/burgemeester-van-tubbergen-straks- 
staat-hier-een-goed-functionerend-azc- 
a4142787?utm source=twitter&utm medium=social&utm campaign=twitter&ut 
m term=20220922

o RTV Oost: dit vindt de Overijsselaar van een gedwongen komst van een AZC
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2144619/dit-vindt-de-overijsselaar-van-een- 
gedwongen-komst-van-een-azc



Omgevingsbeeld

Betekenisgeving (waargenomen kwalificaties, houdingen, standpunten, emoties)

Het onderwerp leek in de media wat meer naar de achtergrond te zijn verdwenen. Echter toen 
duidelijk werd dat de gemeente Tubbergen de overeenkomst heeft getekend, kwamen er weer 
meerdere nieuwsberichten en verschillende nieuwsmedia en hier zijn ook verschillende reacties op 
gegeven. Over het algemeen bevatte alle reacties onbegrip over het niet betrekken van de 
inwoners en woede over dat dit in Nederland zomaar mogelijk is.

Na de nieuwsberichten over de getekende overeenkomst lijkt het onderwerp AZC Albergen weer 
wat meer te leven. Tubantia merkt onder andere op dat lokale partijen in Tubbergen ‘witheet’ zijn 
over de overeenkomst die de gemeente heeft gesloten voor de opvang van asielzoekers. De 
overeenkomst werd tijdens een raadsvergadering op dinsdag 20 september onverwachts bekend 
gemaakt. De dag hierna verschijnt er een artikel waarin raadsleden aan het woord komen en hierbij 
hun ongenoegen over de slechte communicatie uitspreken.

Doelgroepanalyse

Na publicatie over de getekende 
overeenkomst begint het weer wat meer 
te leven in de media. Opmerkingen / 
reacties gaan vooral over het feit dat de 
inwoners niet worden meegenomen in de 
beslissingen. Deze discussie is weer op 
gang gekomen na het bericht op 21 
september 2022 over het tekenen van de 
overeenkomst. De dagen daaraan 
voorafgaand was het relatief rustig op 
social media over het onderwerp AZC 
Albergen. Er was deze dagen meer 
aandacht voor de algemene vluchtelingen 
problematiek en de situatie in ter Apel.

Het valt op dat reacties op social media 
worden gegeven door mensen uit het hele 
land. Dus niet alleen uit Albergen/ 
gemeente Tubbergen.
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@tubantia @HrothN Tubbergen, Enschede, Oldenzaal overal 
hetzelfde liedje.
Overal waar ze asielzoekers/statushouders binnenhalen 
worden de bewoners maar ook de gemeenteraad (gekozen 
volksvertegenwoordigers) Niet meegenomen.
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Dit is impliciet een motie van wantrouwen (van de gehele raad) aan het adres van het 
college, https://www.tubantia.nl/tubbergen/tubbergen-tekent-overeenkomst-met-rijkren- 
co a-over-o pva ng-asielzo ekers-i n-alberg en-geen-ei nd datum-op genomen-in- 
af: sp ra ken ~a6dafb1/https://t.co/BMj24032mJ
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Besloten bijeenkomst

Plegt wees bijvoorbeeld op de besloten bijeenkomst van dinsdagavond na de 
openbare gemeenteraadsvergadering. De raad liet zich daarin bijpraten door 
vertegenwoordigers uit Albergen en hun jurist. „We willen niet alleen afgaan op 
de informatie van de jurist van de gemeente”, legt Plegt uit.


