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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden  

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Apeldoorn huisvest op dit moment 480 vluchtelingen in paviljoententen op de Voorwaarts. 

Afgesproken is om deze noodopvang per 1 maart 2016 te beëindigen. Daarna maken de 

sportverenigingen weer gebruik van deze locatie. De vraag naar (nood) opvangplaatsen 

voor vluchtelingen blijft echter dermate hoog dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 

(COA) ons heeft verzocht om mee te werken aan de realisatie van een nieuwe noodopvang 

in Apeldoorn.  

 

Het college van B. en W. hebben besloten om dit verzoek te honoreren.  

 

Met het COA hebben wij in de afgelopen periode gekeken naar leegstaande gebouwen in 

onze gemeente. Hierbij is het oog gevallen op twee, aan elkaar verbonden, kantoorpanden 

aan de Christiaan Geurtsweg 10 te Apeldoorn. Eerder was hier het UWV gevestigd. De 

panden zijn goed onderhouden en tegen betrekkelijk lage kosten om te bouwen tot een  

tijdelijke woonlocatie. Het complex is door hekken omsloten en kent veel buitenruimten. De 

panden liggen enigszins afgezonderd maar tegelijkertijd ook centraal ten opzichte van het 

stadscentrum. In de directe omgeving van de panden bevindt zich een bushalte.  

 

Dit alles in ogenschouw nemende hebben wij besloten om in te stemmen met het verzoek 

van het COA om aan de Christiaan Geurtsweg 10 een noodopvang te realiseren voor  

maximaal 600 vluchtelingen.  

 

Dit voor een periode van 1 jaar.  

 

U woont of werkt in de buurt van de Christiaan Geurtsweg 10 in Apeldoorn. Wij kunnen ons 

voorstellen dat dit besluit vragen bij u oproept.  

 

Op maandag 25 januari 2016 organiseren wij daarom twee inloopbijeenkomsten 

op de locatie Christiaan Geurtsweg 10. Vertegenwoordigers van COA, politie, 

vluchtelingenwerk, gemeente en andere instanties informeren u bij de 

verschillende informatiepunten over alles wat met dit besluit samenhangt. 
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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden   

 

De eerste inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 uur en 18.00 uur. 

Wethouder Kruithof  vertegenwoordigt tijdens deze eerste bijeenkomst het college 

van B. en W. van Apeldoorn.  

 

De tweede inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 19.30 uur en 21.30 uur. 

Ik ben dan zelf aanwezig om met u van gedachten te wisselen.  

 

Het is tijdens de inloopbijeenkomsten mogelijk om het gebouw en de buitenruimten te 

bekijken. U wordt vriendelijk verzocht deze uitnodigingsbrief mee te nemen. 

 

Op het moment van schrijven is het nog niet helemaal duidelijk op welk moment de 

noodopvang in gebruik wordt genomen. Het leek mij echter goed om u nu reeds te 

informeren. Voordat de panden in gebruik worden genomen moet een 

vergunningenprocedure worden doorlopen. Het pand moet enigszins worden aangepast. 

Zodra de vergunning is aangevraagd wordt deze gepubliceerd op www.overheid.nl. Ook de 

afgifte van de vergunning wordt gepubliceerd op www.overheid.nl. 

 

Zoals eerder aangegeven gaat het om de noodopvang van maximaal 600 vluchtelingen. 

Over de samenstelling van deze groep kunnen wij op dit moment nog niets zeggen. Het is 

niet zo dat de vluchtelingen die nu op de Voorwaarts verblijven één op één overgaan naar 

de Christiaan Geurtsweg.  

 

De opvang vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het COA. Doel van het COA is de 

vluchtelingen zo snel als mogelijk te laten doorstromen naar de andere locaties in het land.  

De vluchtelingen zijn vrij het terrein te verlaten. Medewerkers van COA begeleiden de 

vluchtelingen. Ook zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk Nederland nauw bij de opvang 

betrokken. Er komt dag en nacht beveiliging die ook bereikbaar is voor omwonenden en de 

omliggende bedrijven. Er wordt een klankbordgroep opgericht.  

 

Als u als vrijwilliger wilt helpen, is dat mogelijk. U kunt zich opgeven tijdens de informatieve 

inloopbijeenkomst op 25 januari 2016 of u aanmelden via apeldoorn@COA.nl. 

 

Wilt u meer weten over de opvang van vluchtelingen in Apeldoorn; 

www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang. Zodra de noodopvang aan de Christiaan Geurtsweg 

in gebruik wordt genomen treft u op deze webpagina een informatienummer van het COA 

aan. 

 

Mocht u vooruitlopende op de bijeenkomst van maandag 25 januari a.s. vragen hebben, dan 

kunt u mailen naar: opvang@apeldoorn.nl 

 

Hoogachtend, 

 

 
drs. J.C.G.M. Berends MPA 
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