2 maart 2015

Tijdelijke opvang asielzoekers | Nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief houden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Hardenberg u op de hoogte
van de stand van zaken rond het verzoek van het COA voor de vestiging van een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers
in de gemeente Hardenberg.

Gemeenteraad bespreekt intentieovereenkomst met betrekking tot tijdelijke
opvang asielzoekers
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is naarstig op zoek naar nieuwe tijdelijke opvanglocaties voor vluchtelingen.
Daarom heeft het COA de gemeente Hardenberg gevraagd om mee te werken aan de tijdelijke opvang van maximaal 1.000
asielzoekers in de gemeente Hardenberg, voor een periode van vijf jaar.
Intentieovereenkomst
Het college van burgemeester en wethouders wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en is in principe bereid mee
te werken aan het verzoek van het COA. Daarom vraagt het college aan de gemeenteraad om ermee in te stemmen om samen
met het COA te onderzoeken of in plangebied Heemserpoort aan de Jachthuisweg in Hardenberg een tijdelijke opvanglocatie voor
asielzoekers gerealiseerd kan worden en hierover met het COA een intentieovereenkomst te sluiten.
De gemeenteraad heeft dit voorstel op dinsdag 17 februari 2015 in de oriënterende ronde besproken. De raad heeft toen
aangegeven de besluitvorming over dit onderwerp met twee weken op te willen schorten. Zo is er meer tijd om de omgeving nader
te informeren en kan de raad zijn besluit zorgvuldig voorbereiden. Het onderwerp staat nu op de agenda van de raadsvergadering
van 17 maart 2015.
Bestuursovereenkomst
Na instemming van de gemeenteraad met de intentieovereenkomst met het COA, wordt het plan voor een tijdelijke opvanglocatie in gebied Heemserpoort door het COA nader uitgewerkt. Dit gebeurt in samenspraak met een klankbordgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van direct omwonenden, ondernemers en betrokken instanties. Ook wordt dan toegewerkt naar een bestuursovereenkomst, waarin het COA en de gemeente afspraken maken over de exacte voorwaarden rond een tijdelijke opvanglocatie.
Ook over de bestuursovereenkomst neemt de gemeenteraad een besluit. Pas nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met de
bestuursovereenkomst en deze door het COA en de gemeente Hardenberg ondertekend is, is de komst van een tijdelijke
opvanglocatie voor asielzoekers naar Hardenberg definitief.

Plangebied Heemserpoort in beeld
Omdat in de gemeente Hardenberg geen bestaande
gebouwen voorhanden zijn voor de tijdelijke opvang van
asielzoekers, heeft het COA de gemeente Hardenberg
gevraagd of er geschikte terreinen zijn om een tijdelijke
opvanglocatie voor asielzoekers met semi-permanente
units te realiseren.
Het COA heeft in haar verzoek aan de gemeente
Hardenberg aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar
Plangebied Heemserpoort: het gebied waar gezocht wordt
naar een locatie is ingekleurd.

een direct beschikbaar terrein dat circa 4 hectare groot is en nabij een grote kern ligt, met goede/uitgebreide voorzieningen zoals
openbaar vervoer en winkels. Omdat het COA in de tweede helft van 2015 de eerste asielzoekers wil huisvesten, gaat de voorkeur
uit naar gemeentelijk eigendom. In een quickscan zijn de volgende beschikbare terreinen bekeken: Broeklanden-Zuid
(Hardenberg), gronden Klinkerweg (Hardenberg), gronden Marslanden II (Hardenberg), Heemserpoort (Hardenberg),
Eugenboersdijk/Hofsteeweg (Hardenberg), Rollepaal-Oost (Dedemsvaart), Bransveen fase 2 (Dedemsvaart). Plangebied
Heemserpoort lijkt te voldoen aan de voorwaarden die het COA in het verzoek noemt. De overige terreinen zijn niet geschikt omdat
de openbaar vervoersvoorzieningen er beperkt zijn, er overeenkomsten met ontwikkelaars zijn afgesloten of het realiseren van een
tijdelijke opvanglocatie vanwege milieubeperkingen niet mogelijk is.

Extra informatiebijeenkomst op woensdagavond 11 maart
De gemeente Hardenberg en het COA lichten het voorstel rond de tijdelijke opvanglocatie graag nogmaals aan u toe.
U bent welkom tijdens een informatiebijeenkomst op woensdagavond 11 maart 2015. De avond begint om 19.30 uur en
vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Hardenberg (Stephanuspark 1).
Tijdens de informatiebijeenkomst geven het college van B&W en vertegenwoordigers van het COA opnieuw een toelichting op het
voorstel. De informatie die tijdens deze avond gegeven wordt, wijkt niet veel af van de informatie die tijdens eerdere bijeenkomsten
gegeven is. Na de toelichting is er volop gelegenheid om vragen te stellen aan het college van B&W en vertegenwoordigers van het
COA.

Ga mee naar het asielzoekerscentrum in Dronten
Wilt u meer weten over het reilen en zeilen op een asielzoekerscentrum? Neem dan een kijkje achter de schermen.
Het COA nodigt u uit om op bezoek te gaan bij het asielzoekerscentrum in Dronten op zaterdag 7 maart 2015.
De bus naar Dronten vertrekt op 7 maart om 09.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Lange Spruit in Hardenberg, ter hoogte
van Kwantum. Het bezoek start met een rondleiding over het terrein. U kunt onder andere de woonbungalows/-units, de school/
recreatieruimte, fietsenwerkplaats en tweedehandswinkel op het terrein bekijken. Tijdens en na de rondleiding is er gelegenheid
vragen te stellen aan medewerkers van het asielzoekerscentrum. Het bezoek duurt ongeveer tot 12.00 uur zodat de bus rond
13.00 uur terug is in Hardenberg.
Aanmelden
Wilt u mee naar het asielzoekerscentrum in Dronten? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar heemserpoort@hardenberg.nl of
bel 14 0523. Vermeld bij uw aanmelding met hoeveel personen u deelneemt. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 5 maart 2015.

Blijf op de hoogte

De volgende nieuwsbrieven over dit onderwerp verschijnen
digitaal. U kunt zich op www.hardenberg.nl/heemserpoort
aanmelden voor deze digitale nieuwsbrief en ontvangt de
volgende nieuwsbrief dan in uw mailbox. Hebt u deze nieuwsbrief al per e-mail ontvangen? Dan hoeft u zich niet nog een
keer aan te melden. Wilt u deze nieuwsbrief toch graag op
papier ontvangen? Laat het de gemeente weten.
Op www.hardenberg.nl/heemserpoort vindt u alle informatie
over dit onderwerp, inclusief een overzicht van de veelgestelde
vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met
de gemeente Hardenberg via het telefoonnummer 14 0523 of
e-mailadres heemserpoort@hardenberg.nl.

U kunt met uw vragen ook contact opnemen met het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA) via het telefoonnummer
088 715 70 00. Op www.coa.nl kunt u uw vraag ook digitaal
stellen.
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