
 

 

 

Campagne in volle gang! 
Een stand van zaken zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen 

 

Sinds begin 2018 voert ORBIT campagne om in gemeenten de politieke agenda te 

verrijken met nieuwe aanbevelingen rond migratie- en integratiebeleid. Dat kan met 

de tien aanbevelingen die ORBIT zelf verzamelde en/of door de oprichting van een 

‘Lokale Migratiecoalitie’ die de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 

van 14/10   en het nieuwe gemeentebestuur goede ideeën aanreikt. In Tielt, Brugge, 

Boom, Mechelen, Wetteren, Antwerpen, Geraardsbergen, Willebroek en Heusden-

Zolder wordt of zal gewerkt worden met ORBIT aanbevelingen en de idee van een 

lokale migratiecoalitie.  ‘Ik ben bijzonder enthousiast, zegt ORBIT medewerkster Hilde 

Geraets, dat in zoveel gemeenten en steden burgers en verenigingen het belang 

onderschrijven om van onderuit werk te maken van een lokaal samenhangend 

migratie- en integratiebeleid’.  

 

De ‘lokale migratiecoalities’ groeien van onderuit 

 

Hilde Geraets en de ORBIT équipe gingen ter plaatse uitleggen hoe een ‘lokale 

migratiecoalitie’ werkt en wat interessante aanbevelingen zijn. Een overzicht:  

 

In Tielt startte medio 2017 een lokale groep geïnspireerd vanuit de Noord-Zuid 

werking en de nakende 11.11.11. Campagne. Toen een aantal mensen daar 

hoorden van onze idee ‘lokale migratiecoalitie’ werd al een plan ontwikkeld. 

Sindsdien verkennen een ruim deelnemersveld allerhande invalshoeken rond 

integratie- en migratie in hun gemeente en werken ze aan een memorandum. Ook 

de schepen voor noord-zuidbeleid is enthousiast. Meer dan enkel ideeën sprokkelen, 

werken ze aan netwerking tussen lokaal middenveld, overheidsdiensten, OCMW, 

VDAB, Sociale huisvesting, Samenlevingsopbouw, enzovoort. Voor het eerst is er in de 

gemeente zo’n gespitste aandacht voor een lokaal samenhangend beleid.   

 

In Brugge kwamen we op 23 januari samen met een 45-tal mensen. Er was voordien 

al spontaan een oefening gestart door enkele geëngageerde burgers die mensen 

https://www.orbitvzw.be/hoe-starten-we-een-lokale-migratiecoalitie/


samenbrachten om te kijken wat er in Brugge op lokaal niveau kan gebeuren op het 

vlak van migratie en integratie. De vele aanwezigen waren enthousiast om hier 

verder op in te zetten. 

 

De nieuw gestarte vluchtelingenwerkgroep van ‘Booms Welkom’ besliste om een 

lokale migratiecoalitie op te starten voor Boom en de gemeentes van de 

Rupelstreek. Hun ervaringen met de moeizame zoektocht naar betaalbare en 

kwalitatieve woningen zullen de beleidsaanbevelingen kleuren. Ze gaan zeker ook 

op zoek naar heel concrete oplossingen voor problemen die ze tegenkomen. Zo 

verwijzen OCMW’s uit de Rupelstreek regelmatig erkende vluchtelingen uit de Lokale 

opvanginitiatieven (LOI) door voor woonbegeleiding. De vluchtelingenwerking vindt 

dat op zich geen kwestie, maar heeft wel logistieke problemen bij de verhuis van 

mensen die een woning vinden. Het is dan ook logisch dat de gemeentebesturen 

die mensen doorverwijzen hun duit in het zakje doen om logistiek te leveren bij de 

verhuis. Dat wordt dan ook meteen een eerste heel duidelijke en concrete vraag 

vanuit de lokale migratiecoalitie aan de toekomstige bestuurders. Het is slechts één 

van de vele ideeën die tijdens de eerste brainstormavond naar boven kwamen.   De 

politici  in de Rupelstreek mogen gerust zijn, vanuit Booms Welkom zullen  ze inspiratie 

genoeg aangereikt krijgen om de komende zes jaar te werken aan een humaan en 

samenhangend migratie- en integratiebeleid. 

 

In Mechelen sprong ‘Welcome in Mechelen’ op de lokale coalitiekar. Er was al een 

eerste samenkomst rond het thema ‘wonen’ en op donderdag 19 april komen we 

opnieuw samen rond het thema ‘werk’. Ook rond opvang en begeleiding van 

mensen zonder wettig verblijf zullen er naar het stadsbestuur toe voorstellen worden 

gedaan. Welcome in Mechelen steunt daarbij op de inspirerende ervaring van het 

bezoek aan INLIA in Groningen vorig najaar, waar twee van hun vrijwilligers bij 

aanwezig waren. Er wordt samenwerking gezocht met andere initiatieven zoals 

‘Ieders stem telt’ om mekaars beleidsvoorstellen en initiatieven te versterken. Rond 

wereldvluchtelingendag plant de lokale migratiecoalitie naar buiten te treden met 

afgewerkte beleidsvoorstellen. 

 

Ook in Wetteren groeit er heel wat moois. De lokale migratiecoalitie van Wetteren 

besliste na een eerste samenkomst dat ze beleidsvoorstellen zal formuleren op drie 

domeinen: huisvesting, kinderarmoede en toekomstoriëntering voor mensen zonder 

wettig verblijf. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen zal de lokale 

migratiecoalitie van Wetteren zoveel mogelijk stemgerechtigde migranten proberen 

te overtuigen om zich te laten registreren en hun stemrecht op te nemen. Hiervoor 

zullen ze gebruik maken van de materialen van de Ik Stem Ook – campagne. 

 

In Antwerpen wil de Welzijnsschakel van Borgerhout enthousiast werken aan een 

lokale migratiecoalitie. De draagkracht van deze Welzijnsschakel zelf is beperkt, 

maar de gedrevenheid is groot. Er werd alvast beslist dat alle vrouwen die taallessen 

komen volgen geïnformeerd zullen worden over de ‘Ik stem ook’-campagne door 

middel van een lessenpakket dat op maat ontwikkeld zal worden. Indien mogelijk 

http://www.ikstemook.be/


zullen mensen zich ook samen in groep gaan registreren voor de verkiezingen. 

Verder zoekt de welzijnsschakel aansluiting bij bestaande initiatieven om eventueel 

met een gezamenlijk memorandum naar de verkiezingen te gaan. 

 

In Geraardsbergen waren we te gast zijn op het Gastvrij café dat de Giesbaergske 

Koleurengazette organiseerde in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

Het was een fantastisch divers gebeuren. Zeker 60% van de aanwezigen waren 

mensen met een migratiegeschiedenis. Expertise genoeg dus. De initiatiefnemers 

werken zeker samen met ‘Ieders stem telt’ en nemen onze beleidsvoorstellen graag 

mee. 

 

Op 24 april is er nog een eerste bijeenkomst in Heusden-Zolder en op 14 juni in 

Willebroek waar eveneens interesse is voor het opstarten van een lokale 

migratiecoalitie. 

 

Woningnood is thema nummer één 

 

In alle gemeentes waar we met de campagne landen is de moeilijke zoektocht naar 

huisvesting thema nummer één. We zijn dankbaar dat de vrijwilligers van de regio 

Aalst en Dender een woonnota samenstelden in samenwerking met ons project 

Woning gezocht, Buren gevonden. Veel van de voorstellen uit die nota zijn bruikbaar 

door verschillende lokale migratiecoalities. 

 

Lokale politici krijgen aanbevelingen ter inspiratie 

 

Naast deze contacten in gemeenten en startende lokale migratiecoalities, werden 

ook honderden gedrukte beleidsaanbevelingen voor een lokaal migratie- en 

integratiebeleid rondgedeeld. Vooral lokale politici ontvingen de bundel ter 

inspiratie. ‘Het valt op, zegt Hilde Geraets, dat kandidaten voor de 

gemeenteraadsverkiezingen zo gretig naar onze voorstellen grijpen. Er is niet altijd 

veel en concreet nagedacht over een lokaal migratie- en integratiebeleid. Door de 

verhoogde aankomst van vluchtelingen en migranten sinds de laatste verkiezingen 

in 2012 groeit het bewustzijn dat die een prioritair beleidspunt is voor het lokale 

beleid.’  

 

De tweede druk van de 10 aanbevelingen voor een lokaal migratie- en 

integratiebeleid is nu besteld. Ondertussen is de tekst ook hier te downloaden. 

 

 

Nog zes maanden te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. We blijven samen 

ijveren voor een samenhangend en humaan lokaal migratie- en integratiebeleid.  

 

Wil jij ook starten met een lokale migratiecoalitie of wil je meer informatie?  

Stuur je bericht en je vragen naar amos@orbitvzw.be 

 

http://www.woninggezocht.be/wp-content/uploads/2018/03/2018-Woonnota-Regio-Aalst-en-Dender.pdf
http://www.woninggezocht.be/
http://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2017/11/10AANBEVELINGENGemeenteraadsverkiezingen-2018ORBITdef.pdf

