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1. Opening
Projectleider Diane van der Sloot opent het klankbordgroepoverleg en heet
iedereen welkom.
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
Een omwonende vraagt in hoeverre er zekerheid is over de afspraken die gemaakt
worden en of dit vastgelegd wordt. De klankbordgroep is geen bevoegd orgaan dat
COA of gemeente ergens op aan kan spreken. COA heeft geen belang bij
maatregelen in de omgeving, maar alleen op het AZC zelf?
De gemeente zal hier wellicht ook een deel op zich nemen/uitvoeren. Wat in de
(getekende) bestuursovereenkomst wordt opgenomen zal worden nageleefd. COA
en gemeente gaan hiermee een verplichting naar elkaar aan. Daarnaast heeft de
gemeente hierin een opdracht van de raad door het indienen van de motie.
Vaststellen agenda
Agendapunt 3 ‘landschappelijke inpassing’ wordt doorgeschoven naar het volgende
overleg. Dit hangt nauw samen met de stedenbouwkundige inpassing en
verkeerskundige maatregelen.
Mededelingen
- Voetpad Watertoren/Steenwijkerstraatweg; dit is voordat AZC ter sprake
kwam al opgenomen met provincie door de gemeente?. Dit was niet bekend
bij de projectgroep AZC. Bewoners Bunskamp geven aan dat het voetpad ter
sprake is gebracht bij bezoek van raadsleden. Kijken naar alternatief.
Voetpad langs huidig fietspad is gewenst, volgende keer bespreken met
verkeerskundige. Volgende vergadering(kadaster)kaart met grenzen welke
gronden van provincie en gemeenten zijn rondom de watertoren.
- Uitspraak kort geding; rechter heeft op maandag 9 mei uitspraak gedaan
over kort geding met 2 ondernemers/omwonenden. Gemeente is hierin in
gelijk gesteld. Proces met betrekking tot realisatie AZC kan voortgezet
worden. Link naar uitspraak wordt verzonden aan klankbordgroep.
- Technisch overleg COA; op 21 april met COA gesproken over technische
zaken, o.a. capaciteit riolering/elektra.
2. Vervolg bespreken onderdelen uit de motie
Calamiteitenplan
- Omwonenden voorzien problemen bij 1 ontsluiting naar AZC. Duidelijkheid
gewenst over plan met betrekking tot o.a. ontruiming, aanrijroutes, breedte van de
ontsluiting. Is aanleg van noodontsluiting/vluchtweg mogelijk? Verzocht wordt om
dit niet alleen te beoordelen voor AZC, maar voor gehele omgeving.
- Gemeente: er wordt een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt o.a. de rollen van
COA/gemeente/politie opgenomen. Ook gezondheid is hier onderdeel van.
Dagbesteding
- In november is een bijeenkomst geweest met een aantal kerken en
vrijwilligersorganisaties. Daarnaast wordt door gemeente nu al gekeken wat zij
kunnen betekenen voor vergunninghouders. Dit is aanloop voor wat zij kunnen
betekenen voor AZC.

pagina 2

- COA verantwoordelijk voor vrijwilligers op AZC zelf
- Ideeën vanuit klankbordgroep:
o Ook kijken naar wat bewoners kunnen betekenen voor omgeving, bijv.
groenonderhoud/netjes houden omgeving.
o Kinderopvang starten; voor ouders dan mogelijkheid voor
voorlichting/scholing.
o Scholing/dagbesteding aan elkaar linken
o Winkeltje op AZC mogelijk? Geeft ook sociale betrokkenheid.
- Dit is ook onderdeel van bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. Uitgangspunt
hierbij is dat al in opvanglocatie begonnen kan worden aan werken/leren/reintegreren. Link bestuursakkoord wordt verzonden aan klankbordgroep.
Onderwijs
- Onlangs overleg geweest met schoolbesturen. Zij willen hierin gezamenlijk
verantwoordelijkheid nemen. Uitgangspunt is centrale opvang voor primair en
voortgezet onderwijs. Locatie nog niet bekend (op AZC of in bestaand gebouw).
Doorstroom naar reguliere scholen op basis van maatwerk mogelijk (afhankelijk
van taalkennis). Wordt nog nader uitgewerkt in overleg met schoolbesturen.
Volksgezondheid
- COA heeft eigen volksgezondheidsbeleid. Daarnaast wordt een paragraaf
gezondheid opgenomen in veiligheidsbeleid (vaccinatie).
Actie: gezondheidsbeleid COA delen met klankbordgroep
- Vraag uit klankbordgroep: hoe wordt toegezien op hygiëne? Is er beleid op
schoonmaak? En hoe gaat het met ophalen van afval en afvalscheiding?
Evenwichtige samenstelling
- Omwonenden Bunskamp vinden afspreken van percentage of aantallen van
belang.
- COA spreekt geen percentages af, omdat ze de instroom niet kunnen bepalen.
- Beoordelen wat is af te spreken. Ook nagaan bij andere gemeenten.
- Omwonenden vragen welke consequenties er verbonden kunnen worden aan het
niet nakomen van afspraken. En wie kan dit opleggen?
Instroom bij ingebruikname AZC
- Faseren, nader te bepalen in welk tempo.
- COA (professionals) en samenleving (o.a. verenigingen/vrijwilligersorganisatie)
moeten tempo aan kunnen
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Joodse Begraafplaats (i.o.m. Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap)
- Doel: grafrust waarborgen.
- Mogelijke maatregelen:
o Zorgen voor voldoende bescherming. Hekwerk/bosschages verbeteren aan
zijkant en achterkant.
o Plaatsen camera’s (alleen mogelijk op eigen terrein)
Sociale veiligheid (iom bewoners Bunskamp)
- Maatregelen die specifiek betrekking hebben op de Bunskamp (bijv toegangsweg)
worden apart besproken met twee omwonenden. Algemene zaken worden in
klankbordgroep besproken.
Sluiproutes
- Bewoners Bunskamp hebben al eens eerder sluiproute in beeld gebracht met
foto’s. Afgesproken dat dit document beoordeeld wordt door verkeerskundige.
- Politiegat is wellicht risico mbt verdrinkingsgevaar?
Oversteek rotonde Watertoren
- Wordt volgende keer besproken met verkeerskundige
- Op welke verkeersstromen is de rotonde berust?
- Nu wel minder vaak en minder zware ongevallen dan voorheen
- Afspreken dat goederenaanvoer van andere kant komt? Voor AZC weinig
goederenvervoer. Bewoners moeten zelf boodschappen en aankopen doen in de
stad.
Toegangsweg AZC
- Bij afschermen van de weg ook minder uitzicht
- Daarnaast wordt ontsluiting op de N371 minder overzichtelijk met hoge begroeiing
- Wat een omwonende betreft geen hele hoge hagen plaatsen
- Nadenken over mogelijke overlast van de verlichting op de ontsluitingsweg en het
AZC zelf.
Inzetten lokale partners
- COA moet zich houden aan aanbestedingseisen
- Roepen wel op om lokale ondernemers te betrekken
- Kunnen er afspraken gemaakt worden voor inzetten van lokale ondernemers
binnen straal van … kilometers van AZC?

