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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij, het college van burgemeester en wethouders, u
dat wij twee asielzoekerscentra willen vestigen in de stad. Samen met het
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben wij twee geschikte
locaties gevonden. Eén van de locaties is bij u in de buurt: aan de
Ulgersmaweg 32. De andere locatie is aan de Energieweg 10.
Uitnodiging informatiemarkt
Voordat we een definitief besluit nemen over de locatie aan Ulgersmaweg,
willen wij met u in gesprek. Want wij kunnen ons goed voorstellen dat het
plan voor een asielzoekerscentrum in uw buurt vragen bij u oproept. Wij
nodigen u daarom uit voor een informatiemarkt op woensdag 9 december
van 20.00 tot 21.30 uur in Sportcentrum Kardinge, Kardingerplein 1 in
Groningen. Wij willen graag in alle rust met u van gedachten kunnen
wisselen. Mogelijk wordt er gevraagd om een legitimatiebewijs, wilt u deze
meenemen?
Namens het college zijn burgemeester Peter den Oudsten en een aantal
wethouders aanwezig. Namens het COA is unitmanager Noord Henk Wolthof
aanwezig. Op de markt kunt u terecht voor informatie over waarom wij de
locatie aan de Ulgersmaweg geschikt vinden. Ook hoort u meer over de
procedure en de planning. U krijgt alle gelegenheid om uw vragen te stellen
aan medewerkers van de gemeente en het COA.
Het vervolg
Als college van burgemeester en wethouders hebben wij twee locaties
geselecteerd voor de asielzoekerscentra. Via de informatiemarkt informeren
wij u over deze keuze en kunt u uw reactie geven. Wij verzamelen alle
reacties die wij de komende tijd ontvangen en beoordelen deze. Vervolgens
nemen wij een definitief besluit over de locaties.

Huisvesten van vluchtelingen
De laatste maanden is het aantal vluchtelingen dat eigen huis en haard wegens
oorlog en geweld ontvlucht, sterk toegenomen. Ook Nederland krijgt
dagelijks te maken met een toestroom van vluchtelingen. Het COA moet alle
zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen een opvangplek
krijgen.
Wat is een asielzoekerscentrum?
Een asielzoekerscentrum aan de Ulgersmaweg betekent dat er op het terrein
tijdelijke woonruimte wordt gebouwd voor 400 tot maximaal 600 mensen. De
eerste vluchtelingen komen hier naar verwachting in het najaar van 2016
wonen. Het asielzoekerscentrum is tijdelijk, voor de duur van 5 tot 10 jaar.
In een asielzoekerscentrum zorgen vluchtelingen voor zichzelf. Vaak zijn ze
al enkele maanden in Nederland. Ze doen het huishouden, koken, doen
boodschappen en kinderen gaan naar school. Het COA begeleidt de
vluchtelingen en geeft programma’s over kennis van de Nederlandse
samenleving en taallessen. Meer informatie vindt u op de website van het
COA: coa.nl.
Contact
Hebt u na afloop van de bijeenkomst van woensdag 9 december nog vragen?
U kunt vanaf 10 december contact opnemen met de gemeente Groningen via
telefoonnummer 14050 of via het e-mailadres
azculgersmaweg@groningen.nl. De komende periode informeren wij u ook
via onze website: gemeente.groningen.nl/vluchtelingen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester van Groningen

Peter den Oudsten
Mede namens het COA

