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AZC
DEVENTERSTRAAT

In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen
rondom het asielzoekerscentrum aan de Deventerstraat. Deze editie vertellen
we u meer over onder andere waarom er een AZC in Apeldoorn komt,
de inloopmiddag van 17 december en de planning.
De volgende edities verschijnen digitaal, u kunt zich aanmelden via
www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang.

Besluit AZC in Apeldoorn
Op verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft
het college van B en W de afgelopen jaren de mogelijkheden
onderzocht voor een asielzoekerscentrum (AZC) in Apeldoorn. De
gemeente ziet het als haar taak en morele plicht om vluchtelingen
op te vangen, te huisvesten en te integreren in de samenleving.
Na het verzoek van het COA heeft het college een intensief en
interactief traject doorlopen om te komen tot een geschikte locatie. Uit een selectie van vijf locaties is uiteindelijk gekozen voor de
GGNet- locatie aan de Deventerstraat. Het college heeft besloten
dat het COA op deze locatie een AZC mag inrichten geschikt voor

400 tot 600 vluchtelingen. Gestart wordt met 400. Uitbreiding
tot 600 is mogelijk op basis van monitoring.

Klankbordgroep
Begin 2016 is een klankbordgroep samengesteld; deze groep
geeft gevraagd en ongevraagd advies bij de realisatie het AZC.
Thema’s als bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid op en rond
het terrein komen hier aan de orde.

Wat is een AZC?
In een AZC wonen drie groepen bewoners: mensen met een
verblijfsvergunning die wachten op een woning, mensen die nog
in de procedure en in afwachting zijn van een uitsluitsel op een
asielaanvraag én mensen die terug moeten naar het land van
herkomst. In een AZC werken medewerkers van het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Asielzoekers hebben bij
binnenkomst in Nederland weinig bij zich. In een AZC zorgen de
medewerkers van het COA dat asielzoekers kunnen beschikken
over de noodzakelijke basisvoorzieningen. Als een asielzoeker
het AZC verlaat omdat een woning beschikbaar is of omdat de
asielzoeker geen verblijfstatus heeft en teruggaat naar het land
van herkomst, vult een volgende asielzoeker de vrijgekomen
plek in.

Lage instroom asielzoekers

Inloopmiddag in de kapel

Er vragen momenteel minder mensen asiel aan in
Nederland dan verwacht. Door de lagere instroom
zijn voor 2016 en 2017 voldoende opvangplekken beschikbaar. Dit betekent dat op korte termijn
geen extra opvangplekken nodig zijn, bovenop de
bestaande plekken en de opvangplekken die nog
worden gerealiseerd zoals in Apeldoorn. Ook houdt
het COA een aantal locaties als reserve achter de
hand voor het geval er weer een hoge toestroom van
asielaanvragen is.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft
over de komst van het AZC. Wellicht bent u ook
benieuwd naar de locatie. Daarom organiseren wij op
zaterdag 17 december tussen 14.00 en 17.00 uur een
inloopmiddag in de kapel op het GGNet-terrein.

Aantallen en herkomst asielzoekers

?

Op dit moment vangt het COA landelijk 29.835
mensen op. Daarvan hebben 13.319 mensen een
verblijfsvergunning en wachten op een woning in
Nederland. De meeste mensen in de opvang komen
uit Syrië, Irak, Afghanistan, Eritrea en Iran.
De verwachting is dat dit jaar ongeveer 32.000
mensen asiel aanvragen. In 2015 waren dat er 59.000.
Kijk voor actuele cijfers op www.coa.nl/nl/over-coa/
bezetting.

Planning
Inmiddels zijn de eerste plannen van de architect
(OZ architect) gepresenteerd voor de verbouw en aanpassing van bestaande gebouwen op het terrein.
Een andere achitect (LEVS) is bezig met het inpassen
van nieuwbouw op deze locatie. Het COA hergebruikt
grotendeels leegstaande panden op het GGNetterrein. Het gaat hierbij om de Sprenge, de Gaarde,
de Voorde, de Kapel en het Bakkershuisje. De overige
panden blijven in gebruik door GGNet. Met ingang van
half 2017 verwacht het COA te kunnen beginnen met
de aanpassing van de gebouwen. De tussenliggende
tijd is nodig voor het aanvragen van de benodigde
vergunningen en de aanbesteding van de werkzaamheden.

Behalve de gemeente, staan ook de medewerkers van
het COA en GGNet klaar om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u een kijkje nemen op het GGNet-terrein
aan de Deventerstraat 459.

Aan het woord
In deze rubriek laten we mensen aan het
woord die betrokken zijn bij de onwikkelingen van het AZC.
Wie bent u en wat is uw rol?
Karlien Vinke, bestuurslid Wijkraad
Osseveld-Woudhuis.
Wat zijn uw drijfveren om aan te sluiten bij de
klankbordgroep?
Vanuit de wijkraad constructief meedenken over de
ontwikkeling van een goed AZC dat recht doet aan de
buurt, maar ook aan de toekomstige bewoners van
het AZC.
Wat is uw uitdaging bij de komst van het AZC?
Uiteraard verandert de komst van een AZC de samenstelling van de buurt. Het is een uitdaging om met
nuance en zonder stereotyperingen de leefbaarheid
in de buurt bespreekbaar te houden en een nieuwe
vorm te geven. Vanuit de wijkraad moedigen wij een
samenleving aan waarin iedereen ertoe doet. We gaan
ervoor dat we een nieuw evenwicht vinden waarin het
in onze buurt voor iedereen plezierig wonen is.

Contact
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente
Apeldoorn via opvang@apeldoorn.nl of via 14 055.
Kijk voor meer informatie ook op de website
www.apeldoorn.nl/vluchtelingenopvang.
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