
 

Concept advies van de adviesgroep omwonenden aan COA en gemeente 

 

 

Beste buurtbewoners, 

 

Het voornemen van het COA om een AZC te vestigen in de voormalige 

rechercheschool heeft tot verdeelde reacties van omwonenden van het toekomstige 

AZC geleid. Een grote meerderheid in de wijk is bezorgd of een groot AZC wel 

leefbaar is voor de bewoners van het AZC en voor de omwonenden in de buurt. Het 

COA en de gemeente hebben omwonenden gevraagd zitting te nemen in een groep 

om hen te adviseren hoe om te gaan met de argumenten en gevoelens van zorg. 

De gevormde adviesgroep (21 personen) wil graag haar conceptadviezen delen met 

omwonenden via deze Nieuwsbrief en vraagt uitdrukkelijk om reacties, zodat deze 

vervolgens kunnen worden meegewogen in het uiteindelijke advies. Dit eindadvies 

wordt half oktober opgesteld en besproken met het COA en de gemeente. Beide 

partijen hebben aangeven serieus rekening te willen houden met de gegeven 

adviezen. Als de adviezen worden overgenomen, komen deze in de 

Bestuursovereenkomst waarin alle afspraken tussen de gemeente en het COA komen 

te staan. 

 

 

De adviesgroep hecht er zeer aan, dat niet voetstoots akkoord wordt gegaan met de 

vestiging van een groot AZC aan de Voorsterallee, ook als dat op het eerste gezicht 

in de huidige bestemming zou passen. De gemeente (en ook het COA) heeft er 

belang bij dat het nu nog zeer broze draagvlak voor een AZC wordt behouden en 

versterkt. Zowel gemeente als COA moet op een tegemoetkomende wijze omgaan 

met de eisen en wensen zoals die leven bij omwonenden en betrokkenen dichtbij en 

verder af. De adviesgroep verwacht van de gemeente de bereidheid om hiertoe 

resultaatgericht te onderhandelen met het COA. En van het COA verwachten wij een 

bereidheid om de gemeente - en daarmee ons als direct omwonenden - hierin 

tegemoet te komen. 

 

 

Onderstaande lijst met aanbevelingen, opgesteld door de adviesgroep, is veel langer 

en gedetailleerder, maar bevat wel onze belangrijkste adviezen. Wij willen graag 

weten wat u vindt van ons advies. U kunt uw eventuele reactie, ondersteunend of 

afkeurend, kenbaar maken door vóór 8 oktober a.s. een mail te sturen naar: 

adviesgroepazc@gmail.com 
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  In hoofdlijnen komen de (concept)adviezen op het volgende neer:  

1. Op de eerste plaats zijn asielzoekers welkom en zullen ze in de wijk 

gastvrij worden ontvangen. Wel stellen we een aantal randvoorwaarden om de 

leefbaarheid van de bewoners van het AZC én van de omwonenden veilig te stellen. 

 

2. Er moet een deugdelijke risicoanalyse omtrent veiligheid en leefbaarheid 

komen om de risico’s in kaart te brengen die asielzoekers, medewerkers binnen het 

terrein van het AZC en de omwonenden lopen. Alleen aan de hand van een 

deugdelijke risicoanalyse kan een plan gemaakt worden hoe de mogelijke risico’s te 

beperken. Deze risicoanalyse dient te zijn afgerond binnen een redelijke termijn van 

drie maanden vóór de komst van de eerste asielzoekers. Hiervoor dient ook de 

uitgangssituatie vóór de opening gemeten te worden om na één jaar en daarna te 

kunnen evalueren wat goed loopt en wat niet. 

 

3. In deze analyse dient het risico van de hoogspanningskabels een 

prominente plaats te krijgen, zowel het stralingsgevaar als het gevaar bij brand of 

knappen van de kabels. Er dient aangesloten te worden bij de duidelijke richtlijnen 

die de landelijke overheid heeft vastgesteld. 

 

4. De omvang van het AZC moet in verhouding staan tot de omvang van de 

wijk. Er is een nog onbekend kantelmoment wat betreft draagkracht/draaglast bij dit 

permanente, grote AZC dat ligt in een kleine woonwijk. Waar dat kantelmoment ligt 

zal proefondervindelijk moeten worden onderzocht. Daarom wordt geadviseerd 

maximaal 400 bewoners op te nemen. Mocht onverhoopt, tegen ons advies in, het 

aantal asielzoekers toch groter worden, dan moet dat fasegewijs gebeuren met 

telkens een evaluatie met een ‘go’ of ‘no go’ voor de volgende 100.  

 

5. Er dient een duidelijke afspraak gemaakt te worden over het maximum 

aantal asielzoekers zodat overschrijding wordt uitgesloten. Dit betekent dat ook 

tijdelijke uitbreidingen boven dit getal uitgesloten is, ook bij een situatie van 

overmacht bij onvoorziene landelijke instroom asielzoekers 

 

6. De buurt Berkelpark (grenzend aan de Voorsterallee) heeft problemen 

(gekend) die met diverse maatregelen getracht zijn te verminderen. Nu deze 

maatregelen (deels) vervallen, ontstaat er met de komst van het AZC een 

onverantwoorde situatie. De adviesgroep vraagt hier uitdrukkelijk aandacht voor 

binnen de risicoanalyse met daarin duidelijke afspraken voor de buurt en 

evaluatiemomenten, met de huidige afspraken als basis. 

 

7. De adviesgroep vraagt hiervoor nadrukkelijk aandacht en vraagt de 

gemeente in ieder geval de afgeschafte maatregelen te herstellen.  

 

8. Bij duidelijke, permanente en betrouwbaar vastgestelde overlast, die niet 

door het COA en de gemeente kan worden beheerst, dient het AZC te worden  

               gesloten. 
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9. De samenstelling van het AZC moet bestaan uit 80% gezinnen of stellen 

en maximaal 20% uit alleenstaande mannen. 

 

10.  In verband met veiligheid en veiligheidsbeleving dient in ieder geval het 

toezicht (politie of anderszins) te worden geïntensiveerd indien aantoonbaar meer 

incidenten plaats vinden dan vooraf als limiet is afgesproken. De voorkeur wordt 

echter gegeven, om preventieve redenen, aan meer toezicht gedurende het eerste 

jaar.  

 

11. Er dient een zinvolle tijdsbesteding geboden te worden aan de bewoners 

van het AZC. Inzichtelijk dient gemaakt te worden dat het aanbod aan voorzieningen 

is afgestemd op het aantal asielzoekers. Een uitgebreide lijst met voorstellen hoe 

deze in te richten is door de adviesgroep opgesteld. Uitgangspunt dient te zijn dat de 

bewoners van het AZC zoveel mogelijk op zelfwerkzaamheid dienen te worden 

aangesproken. De gemeente, het COA en vrijwilligers verlenen alleen de faciliteiten. 

 

12. Vanzelfsprekend dienen er goede onderwijsvoorzieningen aanwezig te 

zijn afgestemd op kleuters, kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het onderwijs 

dient bij aanvang gegeven te worden in zogenaamde schakelklassen, met accent 

op leren van de Nederlandse taal. 

 

13. Er dient een goede klachtenregeling te zijn, waarbij klachten en 

afhandeling op aanvraag beschikbaar gesteld worden. 

 

14. Er dient een beheercommissie ingesteld te worden met ten minste 

vertegenwoordigers van politie, brandweer, scholen, bewoners AZC en omwonenden 

AZC. Dit omwille van transparantie. De omwonenden kiezen zelf wie namens hen in 

die beheercommissie zitten. In de beheercommissie dienen alle relevante zaken 

betreffende het AZC en de directe omgeving besproken te worden en zij vormt een 

belangrijk blijvend adviesorgaan voor de gemeente en het COA. 

 

15. Er dienen maatregelen genomen te worden om de verkeersveiligheid te 

garanderen. De situatie van de Voorsterallee wordt nu al als onveilig ervaren. Dit 

betekent aparte ingangen voor gemotoriseerd verkeer en voetgangers/fietsers. 

Verder overal goede verlichting. Ten slotte verplichting dat vrachtverkeer van en 

naar het AZC de route neemt vanuit de Kapperallee. 

 

16. Er moet een programma beschikbaar zijn gericht op preventie en 

behandeling van psychische klachten van asielzoekers. 

 

 

Nogmaals u kunt uw reactie, ondersteunend of afkeurend, kenbaar maken 

door vóór 8 oktober a.s. een mail te sturen naar: 

adviesgroepazc@gmail.com 

ADVIES VAN ADVIESGROEP OMWONENDEN VOORSTERALLEE, wijk Noordveen 

 

mailto:adviesgroepazc@gmail.com

