september 2010

Voordracht

Immigratie in Herentals
donderdag 14 oktober 2010
om 20.00 uur
Centrum Algemeen Welzijnswerk - Hofkwartier 23
door Alfons Michiels

Het federale immigratiebeleid, of het gebrek daaraan, is reeds vele jaren een heikel onderwerp
in de nationale politiek : overvolle asielcentra, malaise bij Fedasil (Federaal Agentschap voor
opvang van asielzoekers), ondoorzichtige en langdurige procedures, grote achterstand in het
verwerken van dossiers, niet uitgevoerde repatriëring, discussies rond de criteria voor de tweede
regularisatiegolf, mensensmokkelaars, misbruik van gezinshereniging ,...
Bij de huidige regeringsonderhandelingen komt het luik immigratie niet direct op de voorgrond
maar ook hier is er een verschillende visie tussen de partijen in Vlaanderen en Wallonië.
Ook de gemeenten worden geconfronteerd met de gevolgen van het immigratiebeleid en hebben
hierin een rol te spelen. In veel gemeenten wordt de immigratieproblematiek alsmaar meer
zichtbaar. Vooral de centrumsteden hebben te maken met een toename van (uitgeprocedeerde)
asielzoekers, maar ook in Herentals merken we dat het aantal personen van vreemde origine dat
in onze stad verblijft, toeneemt. Hoe komen die mensen hier terecht en wie bekommert zich om
hen? Waar verblijven zij en wat is hun maatschappelijke situatie ?
Het OCMW heeft een belangrijke taak in het immigratiebeleid.
Alfons Michiels, voorzitter van het OCMW in Herentals, licht de rol van zijn organisatie in
deze materie toe en beschrijft de toestand in onze stad . Hij heeft het daarbij over ondermeer :
• Wie doet wat in Herentals? Welke gemeentelijke instanties worden hierbij betrokken ?
Zijn er ook niet-gemeentelijke organisaties of verenigingen actief?
• Hoe verloopt de samenwerking met gewestelijke of federale instanties? Heeft de
gemeente een louter uitvoerende rol of heeft zij ook iets in de pap te brokken?
• Over hoeveel personen gaat het hier, waar komen zij vandaan?
• Welke kosten brengt de immigratie mee en door wie worden ze gedragen?
• Hoe staat het met de regularisatieaanvragen?
• Welke initiatieven bestaan er ter bevordering van de integratie?
• Wat zijn de positieve of negatieve ervaringen met de immigratieproblematiek? Welke
aanbevelingen kunnen worden geformuleerd?
De voordracht wordt georganiseerd in samenwerking met "De Fakkel" , een vzw uit Herentals
die structureel werkt rond bestrijding van armoede en uitsluiting.
Dit belooft een interessante avond te worden waarbij wij meer inzicht kunnen krijgen in deze
complexe en gevoelige materie.
Inkom : leden : € 2 ; niet-leden : € 3

Davidsfonds Herentals zwanenberg, 18 2200 Herentals

www.davidsfonds-herentals.be

rek. 413-2091331-68

