
 

 

Samen op weg naar een humaan en samenhangend lokaal migratie- en 

integratiebeleid in West Vlaanderen 
 

Dinsdag 23 januari brachten ORBITvzw, ORBIT West-Vlaanderen en Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

40 gedreven mensen samen in Brugge. Ze werden uitgenodigd om samen na te denken over een 

humaan en samenhangend lokaal migratiebeleid. De gemeenteraadsverkiezingen van 14 

oktober vormden de directe aanleiding. Geen evident maar een meer dan relevant thema in 

deze turbulente tijden. 

 

Twee burgerinitiatieven aan het woord.  

 

Anne Dierckx en Erik Van Hove namen het initiatief om een dialoogtafel te organiseren over het 

lokale migratie- en integratiebeleid om zo te komen tot een memorandum voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Een lokale migratiecoalitie avant-la-lettre. Enthousiast kwamen ze 

toelichten hoe professionals en vrijwilligers allemaal ten persoonlijke titel hun expertise bij mekaar 

legden. Hier zit muziek in, hier zal zeker op verder gebouwd worden. 

 

Woningen zoeken 

 

Vervolgens stelden Johan Van Hollemeersch en Frank Vangaever van Huizen van Vrede vzw hun 

werking voor. Het begon met de zoektocht van enkelen naar woningen voor erkende 

vluchtelingen, maar groeide uit tot een werking die oog heeft voor het totaalplaatje. Woningen 

zoeken, vluchtelingen begeleiden om dit zelf te kunnen doen, verhuis regelen, inboedel 

verzorgen, netwerk zijn waar nodig,….. Dit alles niet alleen voor, maar vooral mét vluchtelingen. 

Vluchtelingen krijgen een plaats in alle vergaderniveaus en geven mee aan waar de noden 

zitten. Ze worden vaak ook zelf vrijwilliger. Zonder hen zou de werking niet draaien. 

 

Naar een krachtiger lokaal migratie- en integratiebeleid 

 

Vanuit deze inspirerende initiatieven stelden Pascal Debruyne, beleidsmedewerker bij 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Hilde Geraets, stafmedewerker migratie en asiel bij ORBITvzw 

de campagnes naar de gemeenteraadsverkiezingen voor. Vluchtelingenwerk focust op drie 

thema’s: wonen, werk en onderwijs. ORBIT lanceerde de idee lokale migratiecoalities te starten en 

bundelde 10 concrete aanbevelingen rond verschillende beleidsdomeinen. 

 

Na een korte pauze gingen 40 geïnspireerde mensen aan de slag in werktafels met twee vragen: 

 

1. Wie kunnen/moeten betrokken worden bij een lokale migratiecoalitie? 

2. Wat zijn de belangrijkste knelpunten die je ziet in jouw gemeente als het gaat om het lokaal 

migratie- en integratiebeleid en hoe kan een gemeente dat aanpakken? 

 

In dit korte verslagje zijn we onvolledig, maar het gebrek aan betaalbare en kwalitatieve 

huurwoningen, de nood aan opvang en begeleiding voor mensen zonder wettig verblijf en een 

cursus omgaan met racisme voor politiemensen (én burgemeesters) kwamen verschillende keren 

als topics terug. 

 

Om feestelijk af te sluiten zorgden een aantal Brugse dames die anoniem wensten te blijven voor 

een heerlijk dessertenbuffet. Er werd lang nagekaart, er werden gegevens uitgewisseld. De lokale 

politici mogen gerust zijn, ze zullen voorstellen krijgen die hen in de komende legislatuur helpen 

om dat humaan en samenhangend lokaal migratiebeleid vorm te geven en er staan heel veel 

burgers klaar om dat samen met hen te doen. 
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