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Beste leden van de Klankbordgroep Christiaan Geurtslocatie,  

 
 

Zoals bij u bekend is er in de afgelopen periode door het COA onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van 
het inzetten (van delen) van de locatie de Kleiberg en de locatie Immendaal te Beekbergen als mogelijke 
nevenlocatie voor het structurele AZC dat COA realiseert op de locatie aan de Deventerstraat (GGNetlocatie).  
 
De uitkomsten van deze gesprekken en de recente ontwikkelingen ten aanzien van de daling van instroom 
van asielzoekers hebben COA en het Gemeentebestuur afgewogen en dit heeft geleid tot een besluit op 23 
augustus, waarin het College aangeeft af te zien van verdere activiteiten gericht op het realiseren van een 
nevenvestiging op de bovengenoemde locaties. De focus zal - in lijn met de recente landelijke ontwikkelingen 
- gelegd worden op een mogelijk aangepast scenario ten aanzien van de reeds geopende noodvoorziening 
aan de Christiaan Geurtsweg.  

Dit mogelijk aangepaste scenario voor de Christiaan Geurtsweg is een denkrichting die nog nader onderzoek 
behoeft. Op het moment van dit schrijven is nog niet bekend hoe COA en de gemeenten landelijk en regionaal 
willen omgaan met leegstaande noodopvangpanden.  

Bijgaand treft u het collegebesluit aan. Hierover wordt de Gemeenteraad op 22 september geconsulteerd. Dit 
besluit is tot woensdagochtend 10 uur niet openbaar om alle belanghebbenden vooraf te kunnen informeren. 
Woensdag om 10 uur heeft er een persgesprek plaats. 

Wij begrijpen dat dit besluit vragen bij u oproept en willen graag tijdens de volgende Klankbordgroep 
vergadering hier met u over in gesprek. Hiervoor nodigen wij u graag uit dinsdag 6 september om 19.00 uur 
op de locatie aan de Christiaan Geurtsweg. Vanuit de Gemeente zal portefeuillehouder/ burgemeester John 
Berends aanwezig zijn. Samen met vertegenwoordigers van COA zullen we zo veel mogelijk in gaan op de 
recente ontwikkelingen en welke (on)mogelijkheden er zijn om hierop te anticiperen.  
 
Heeft u al eerder vragen? Neem dan (bij voorkeur per e-mail) contact op met Ineke de Vries op 055-5801655 
of i.devries@apeldoorn.nl.  

 
Met vriendelijke groet,  

 
P.A. Tiecken  

Projectmanager  


