
Onderwerp tijdelijke opvang asielzoekers

Aan de omwonenden van het Oude Winschoterdiep
in de buurt van de Antwerpenbrug

Jansen

  

  

Telefoon 14050 Bijlage(n) Ons kenmerk 8754694

Datum 19-10-2021 Uw brief van Uw kenmerk

   

Geachte heer, mevrouwMiepheer, mevrouwVan deraan de omwonendenAan de 
omwonenden Aan de omwonendenheer, mevrouw,

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de gemeente Groningen richten op zeer 
korte termijn twee tijdelijke plekken in voor de noodopvang van asielzoekers. Eén van de 
locaties wordt een boot nabij de Antwerpenbrug in het Oude Winschoterdiep. Omdat dit in uw 
omgeving is, informeren wij u. In deze brief leest u meer over de mensen die hier tijdelijk 
komen en waarom we hen in Groningen gaan opvangen.

Waarom komen er extra opvanglocaties in Groningen?
Het COA kampt met een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra 
zitten overvol, omdat het door de woningnood lastig is voor statushouders om een reguliere 
woning te vinden. Met de komst van evacués uit Afghanistan is de druk op de 
asielzoekerscentra groter geworden. Daarom heeft het Rijk alle gemeenten in Nederland 
gevraagd om met spoed extra, tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers in te richten. De 
gemeente Groningen geeft graag gehoor aan dit dringende verzoek.

Om welke asielzoekers gaat het?
We maken plek voor ongeveer 375 asielzoekers, voor een deel gezinnen. Het gaat vooral om 
asielzoekers uit Syrië en uit Turkije in het kader van gezinshereniging en evacués uit 
Afghanistan.

Waar worden deze asielzoekers opgevangen?
Op korte termijn komen er twee locaties voor tijdelijke opvang in Groningen. Eén van de 
locaties is een boot in het Oude Winschoterdiep, langs de Gideonweg, in de buurt van de 
Antwerpenbrug. Dit is in uw omgeving. De andere locatie is de pas gesloten XL-teststraat bij 
Driebond/ P&R Meerstad. 

Wanneer komen de eerste bewoners naar de boot?  
Het COA wil 175 mensen onderdak bieden in de boot. Deze boot komt in de buurt van de 
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Antwerpenbrug te liggen, langs de Gideonweg. De aanlegplaats moet nog in orde gemaakt 
worden. Woensdag 20 oktober worden er palen geslagen waar de boot kan afmeren. Ook wordt
er een pad aangelegd. We verwachten maandag 25 oktober de eerste bewoners. Het COA is 
verantwoordelijk voor hun begeleiding, het beheer en voor de veiligheid van de asielzoekers en
de locatie. Alle kosten komen voor rekening van het COA.

Hoe lang gaat het duren? 
De opvang is tijdelijk. De boot is waarschijnlijk tot eind maart 2022 beschikbaar.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit bericht onverwacht komt voor u. Vanwege de druk om 
geschikte locaties te vinden, hebben het COA en de gemeente snel moeten handelen. We hopen
dat u begrip hebt voor deze situatie.  

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
We begrijpen goed dat deze brief vragen bij u kan oproepen. Misschien wilt u meer weten of 
heeft u vragen over deze tijdelijke opvang. Meer informatie staat op de websites www.coa.nl en
gemeente.groningen.nl/tijdelijke-noodlocaties-asielzoekers. Voor vragen over de opvang kunt u
contact opnemen met het COA, 
via 088 715 70 00 (van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur) en e-mail info@coa.nl. 
Wanneer we nieuwe informatie hebben, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen, 
onder andere via onze website.

Wilt u hulp aanbieden?
Deze mensen komen terecht in een tijdelijke opvang. We kunnen ons voorstellen dat u met hen 
meeleeft en misschien hulp wilt aanbieden. Ook daarvoor kunt u het beste contact opnemen 
met het COA via bovenstaand nummer. Dan kan de hulp worden gecoördineerd. 

Met vriendelijke groet,

                       
Isabelle Diks        Karin Eeken
Wethouder gemeente Groningen        Regiomanager COA
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