Verslag besloten bijeenkomst omwonenden over mogelijke locatie
AZC Steenwijkerstraatweg
11 januari 2016, Restaurant Zizo
Inleiding door burgemeester
Burgemeester Jan Westmaas heet iedereen welkom. Hij geeft aan hoe het proces rond de
komst van een AZC in Meppel is verlopen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) is op zoek naar tijdelijke opvanglocaties in de vorm van semipermanente units
voor een periode van minimaal vijf jaar. Voor Meppel gaat het om een AZC voor
maximaal 600 bewoners. Vorig jaar augustus heeft het college het verzoek voor een AZC
ontvangen. De gemeente is bereid opvang te bieden. De gemeenteraad heeft 17
december ingestemd met randvoorwaarden op basis waarvan de gemeente wil
meewerken aan het vestigen van een dergelijk AZC in Meppel.
Het college heeft een voorkeurslocatie aangewezen voor het AZC: aan de
Steenwijkerstraatweg. Deze locatie stelt het college voor aan de gemeenteraad.
De raadscommissie bespreekt donderdag 21 januari het voorstel van het college van
burgemeester en wethouders over de locatie van het AZC. Dan wordt bepaald of de raad
het voorstel op de agenda van de vergadering van donderdag 28 januari zal plaatsen,
waar dan een definitief besluit wordt genomen.
Na besluitvorming over de locatie is de verwachting de tweede helft van 2016 te komen
tot vestiging van het AZC.
Het doel van deze bijeenkomst is u informeren, het gesprek aangaan met u en luisteren
naar elkaar. Ook is er ruimte voor individuele gesprekken met de gemeente en/of het
COA.
Henk Wolthof - COA
Henk Wolthof van het COA vertelt meer over de achtergrond van asielzoekers en de
vormen van opvang. 50% van de vluchtelingen komt uit Syrië. De rest komt uit Eritrea,
Somalië, Irak en Iran. In Meppel gaat het om een asielzoekerscentrum voor een periode
van ongeveer 5 jaar. Hij benadrukt het belang van de omgeving betrekken en hoe het
vervolgtraject eruit ziet. Direct omwonenden worden nauw betrokken bij de opzet van
het AZC. Bewoners kunnen zich melden voor een omwonendengroep waarin de plannen
worden besproken.
Wethouder Gert Stam
Wethouder Gert Stam geeft aan dat het college direct na de locatiekeuze direct
omwonenden heeft bezocht. Verder vertelt hij de procedure na deze informatieavond. Hij
benoemt de informatiemarkt voor alle inwoners op 12 januari, de raadscommissie op 21
januari en mogelijk de besluitvorming van de raad op 28 januari.
Sprekers
Drie omwonenden krijgen het woord. Achtereenvolgens zijn dit de heer de Wolde, de
heer Bolhuis en de heer Schoemaker. De heren uiten hun zorgen over de komst van een
AZC met 600 asielzoekers en stellen vragen hierover. De toespraken zijn apart
toegevoegd als bijlage bij dit verslag.

