
 

 

 
 

Lokale migratiecoalities  |bruggenbouwers naar een humaan en 

rechtvaardig lokaal migratie- en integratiebeleid 

 

Een stand van zaken 5 juli 2018 

 
In verschillende Vlaamse steden en gemeenten hebben ‘lokale migratiecoalities’ de 

voorbije maanden hard gewerkt aan de teksten waarmee ze naar de lokale besturen 

willen stappen. Die teksten staan bol van constructieve beleidsvoorstellen om het 

samenleven in diversiteit en de grondrechten van mensen in migratie te bevorderen. 

 

ORBIT ondersteunde deze werkzaamheden vanuit de oproep die begin 2018 werd 

gelanceerd migratie, integratie en diversiteit meer op de politieke agenda te zetten.  

Op één of andere wijze bereikten we alvast werkgroepen in Tielt, Mechelen, Heusden-

Zolder, Wetteren, de Rupelgemeenten (Boom, Rumst, Niel, Hemiksem, Aartselaar en 

Schelle) en Geraardsbergen. Daarnaast ontvingen meer dan 180 lokale kandidaten de 

tekstbundel met algemene beleidsaanbevelingen van ORBITvzw.  

 

Huisvesting eerst  

 

Wat opvalt bij het nalezen van de eerste teksten met politieke aanbevelingen is dat voor 

élke lokale migratiecoalitie huisvesting het belangrijkste pijnpunt is. Er zijn te weinig 

kwalitatieve en betaalbare woningen zijn in Vlaanderen. Lokale besturen kunnen in deze 

niet alles oplossen, maar hebben toch veel sleutels in handen om er op een creatieve 

manier voor te zorgen dat nieuwkomers en andere kwetsbare groepen gehuisvest 

geraken. Ze kunnen ook bestaande drempels, zoals bijvoorbeeld de voorwaarde van 

‘lokale binding’, weggewerken.  

 

Een menukaart met zinnige voorstellen 

 

Elke lokale migratiecoalitie stellen beleidsaanbevelingen op naargelang de lokale 

realiteit. Elke groep werkte ook vanuit zijn of haar eigenheid en expertise.  

 

In de Rupelgemeenten klinkt de roep tot meer samenwerking. De vluchtelingenwerking 

van de Rupelstreek vindt het fijn dat de OCMW’s erkende vluchtelingen naar hen 

doorsturen als ze een woning zoeken, maar ze vragen voor de komende zes jaar goede 

logistieke ondersteuning op het moment dat er een woning gevonden wordt en mensen 

moeten verhuizen.  

 

In Geraardsbergen kwam in voorbereiding van het schrijven van het memorandum een 

heel diverse groep mensen samen. Door boeiende gesprekken kwamen ze tot 
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interessante aanbevelingen rond het welzijn van kinderen, jongeren en kwetsbare 

gezinnen, woonbeleid, werk en vrije tijd en cultuur.  

 

In Tielt vertrekt men vanuit de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 

Naties) en wordt heel duidelijk zowel een lokale als een mondiale bril opgezet. In Tielt 

toont men aan dat de SDG’s niet enkel het terrein zijn van Noord-Zuid, maar dat ze ook 

handvaten bieden om een goed lokaal integratiebeleid te voeren. 

 

Memoranda lanceren 

 

Sommige teksten zijn al helemaal klaar.  De Mechelse Migratiecoalitie overhandigde haar 

memorandum al op 23 juni aan de verschillende politieke partijen op ‘World Welcome 

Day’. De titel van het memorandum ‘Samen Mechelen maken’ roept beleidsmakers en 

burgers op om samen de hand aan de ploeg te slaan en te komen tot een stevig lokaal 

migratie- en integratiebeleid. 

 

In Wetteren wordt het memorandum voorgesteld door middel van een debatavond op 

donderdagavond 13 september. Wie wil weten wat deze Wetterse burgers als 

beleidsvoorstellen naar voor schuiven omtrent, wonen, kinderarmoede en een duurzame 

oplossing voor mensen zonder wettig verblijf houdt donderdag 13 september best al vrij. 

Het debat gaat door in CC De Poort en start om 19u30. 

 

Het interreligieus burgerplatform van Heusden-Zolder stelde op 18 juni haar memorandum 

voor. Dit na een geslaagd gesmaakt en divers samengesteld burgerforum in mei. 

Heusdenaren van diverse afkomst legden er hun ervaringen over het samenleven in 

diversiteit samen. Ook hier kwamen al snel pijnpunten als betaalbaar wonen en gelijke 

tewerkstellings- en onderwijskansen aan bod. 

 

De lokale politici van Tielt, Mechelen, Heusden-Zolder, Wetteren, de Rupelgemeenten 

(Boom, Rumst, Niel, Hemiksem, Aartselaar en Schelle), Geraardsbergen en vele anderen 

Kunnen dus rekenen op heel wat inspiratie. Inspiratie in de vorm van teksten en 

beleidsaanbevelingen waar geen copyright op zit. Politici mogen de voorstellen naar 

hartenlust kopiëren en vertalen in beleid. 

 

Er worden echter niet alleen teksten afgeleverd, er hoort ook een uitgestoken hand bij. 

Een uitgestoken hand om dat beleid samen vorm te geven. Om, gedurende de komende 

zes jaar, nauw samen te werken.  

 

Wij wensen vanuit ORBIT de burgers en de beleidsmakers alle succes bij deze 

samenwerking. 

 

Meer weten? hilde@orbitvzw.be  
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