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Er komt tijdelijk een asielzoekerscentrum (AZC) aan de Steenwijkerstraatweg in Meppel.
In dit asielzoekerscentrum komen maximaal 600 mensen wonen. In het AZC komt plek
voor vluchtelingen van verschillende nationaliteiten, zowel gezinnen als alleenstaanden.
Zoals het nu lijkt, opent het centrum de deuren in het voorjaar van 2017. Het betreft een
tijdelijk AZC voor een periode van 5 jaar, met mogelijkheid van verlenging van 5 jaar.
Wethouder Gert
Stam: “Het college
van burgemeester &
wethouders (B&W)
vindt het belangrijk
dat u als inwoner van
onze gemeente goed
geïnformeerd bent en
blijft over de komst
van het AZC. In deze
informatiebrief leest u
de stand van zaken.
Ook op onze website
www.meppel.nl/azc

is informatie terug te vinden, zoals de meest
gestelde vragen en het proces tot nu toe.
Er moet nog veel gebeuren voordat het
AZC in de eerste helft van 2017 opengaat.
De afgelopen periode en ook de komende tijd
richt de gemeente zich op de voorwaarden
waaraan moet worden voldaan om het AZC op
een goede manier in te bedden in Meppel.
Heeft u vragen? Dan kunt u zich richten tot
projectleider Diane van der Sloot. Zij is te
bereiken via postbus@meppel.nl of telefoon
140522.”

Stand van zaken
Bestuursovereenkomst
Het college gaat een bestuursovereenkomst
sluiten met het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA). In die overeenkomst
worden afspraken vastgelegd over thema’s als
onderwijs, veiligheid en dagbesteding.
Klankbordgroep
19 april was de klankbordgroep AZC voor
de eerste keer bijeen. De klankbordgroep
bestaat uit een vertegenwoordiging van de
omwonenden, leden van het Wijkplatform
Nieuwveense Landen, een pachter en voor de

Joodse begraafplaats het Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap (NIK). In een aantal
vergaderingen bespreekt de klankbordgroep
allerlei zaken die komen kijken bij de vestiging
van een AZC in Meppel.
De motie van de gemeenteraad is als leidraad
genomen om de onderwerpen te bespreken.
De overleggen zijn open van sfeer waarin
iedereen zijn of haar inbreng kan geven.
Het advies van de klankbordgroep wordt
meegenomen in afspraken die met het COA
gemaakt gaan worden.
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Besluitvorming
De verwachting is dat de bestuursovereenkomst
in september wordt ondertekend. Voordat het
college de bestuursovereenkomst ondertekent,
wordt deze aan de gemeenteraad voorgelegd.
In de motie van 4 februari 2016 is de
voorwaarde gesteld dat de gemeenteraad in
moet stemmen met de bestuursovereenkomst
voordat het college over kan gaan tot
ondertekening.

Vergunning
Het vergunningentraject loopt tegelijk met
de overleggen over de overeenkomst met het
COA. De verwachting is dat de gemeente de
omgevingsvergunning kan verlenen aan het
COA zodra de overeenkomsten zijn getekend.
In de omgevingsvergunning wordt de tijdelijke
afwijking van het bestemmingsplan geregeld.

Uit de Projectgroep
Het project AZC Meppel is binnen de gemeente opgedeeld in werkgroepen. Zo komen alle
onderwerpen aan bod en worden deze behandeld door ambtenaren die hun specialisme
hebben op dit onderwerp.
De werkgroepen gaan over:
• De inrichting van het AZC en de
toegangsweg
Het gaat dan over landschappelijke en
stedenbouwkundige inpassing. Dit heeft
bijvoorbeeld te maken met de groene
omheining rondom het AZC en in welke
richting de units geplaatst worden.
• De fysieke omgeving
In deze werkgroep gaat het over
de verkeersveiligheid van de
Steenwijkerstraatweg en de route naar
de stad. Bijvoorbeeld het nemen van
snelheidsremmende maatregelen, het
verplaatsen van de bushaltes en het plaatsen
van verlichting.
• Veiligheid in de ruime zin van het woord
Het gaat hier over openbare orde en
veiligheid maar ook over sociale en fysieke
veiligheid. Hier bij zijn een aantal partners
betrokken, het COA voor de veiligheid in het
AZC en de politie voor de veiligheid in de
openbare ruimte. Veiligheid wordt als één
integraal onderwerp beschouwd.
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• Dagbesteding - welzijn - werk
Deze werkgroep gaat samen met de
maatschappelijke en culturele organisaties
en sportverenigingen kijken wat de
mogelijkheden zijn van het betrekken van de
bewoners bij de activiteiten die er in Meppel
zijn. In juli is er een bijeenkomst voor deze
organisaties, samen met de gemeente
en het COA. Ook kijkt deze groep naar
gezondheidszorg en de mogelijkheden die er
zijn voor (vrijwilligers)werk, door en voor de
bewoners van het AZC.
• Onderwijs
Deze werkgroep kijkt samen met alle
onderwijsorganisaties uit de gemeente of het
onderwijs op of buiten het AZC plaats kan
vinden. Hiervoor wordt een aantal mogelijke
locaties onderzocht.
Verder is er nog een algemene werkgroep,
die gaat over financiële en juridische zaken.
Ook wordt geanticipeerd op de werkzaamheden
die de gemeente straks moet doen om mensen
te registreren.

Uit de Klankbordgroep
Wijkplatform Nieuwveense Landen
Rina Dekker is lid van het wijkplatform Nieuwveense Landen. Ze beschrijft haar
bevindingen over de komst van het AZC in Meppel.
“Het deed flink wat stof opwaaien: de komst
van het AZC aan de Steenwijkerstraatweg.
Vanuit de vijf mogelijke locaties werd het
deze. Vier van de beoogde locaties lagen
binnen de ‘wijkgrenzen’ van Nieuwveense
Landen. Daarom werd het wijkplatform meteen
betrokken bij de informatievoorziening,
tegelijk met de echt direct betrokkenen
en omwonenden. Ik was aanwezig bij de
informatieavonden en merkte veel onrust en
negatieve spanning.
Vraagtekens
Uit gesprekken met medebewoners in de wijk
viel me op dat weinig mensen mee hadden
gekregen dat de gemeente überhaupt mee
wilde werken aan de vestiging van een AZC
binnen de gemeentegrenzen. Dus de beoogde
locaties vielen ‘rauw op het dak’. ‘Al die kavels
die nog verkocht moeten worden, Hoe gaat dat
met die stroom asielzoekers richting centrum
bij de rotonde bij de watertoren?, Wat als mijn
kind daar ’s avonds langs moet fietsen?’, waren
vragen en opmerkingen die vaak terugkeerden.
Keerzijde
Naast alle vraagtekens die mensen hadden,
kwamen er ook meteen mensen bij me met
ideeën voor de dagbesteding op het AZC,
onderwijs en sporten in de gemeente zelf. ‘Ik
wil wel helpen met het leren van de taal, Om
ze welkom te heten kunnen we wel iets leuks
organiseren, We zoeken nog een middenvelder
in ons voetbalteam!’, zijn dan weer de
opmerkingen aan de keerzijde van de medaille.

Verantwoordelijk
Voor mij reden om direct in te gaan op de
uitnodiging van de gemeente om plaats te
nemen in de klankbordgroep van het AZC, als
één van de twee vertegenwoordigers vanuit
het wijkplatform. Ik kijk dan wel niet uit op het
AZC, maar voel de verantwoordelijkheid om
mee te discussiëren over dit onderwerp. Ik had
immers verschillende soorten opmerkingen en
vragen gehoord vanuit de bewoners van de wijk
en ik vind het belangrijk om deze, volledige,
boodschap over te brengen.
Zoeken
Het zijn spannende tijden op dit moment.
We zijn nog volop in gesprek met de gemeente
over de inhoud van de bestuursovereenkomst
en we hebben een eerste schets gezien van
het AZC en hebben daar feedback op kunnen
geven. Ik merk dat de gemeente haar uiterste
best doet om alle betrokkenen te horen.
Hierbij worden al onze vragen en opmerkingen
serieus genomen. De inhoud hiervan ligt
soms erg ver uit elkaar en we zullen ons met
ons allen in moeten zetten om de ‘gulden
middenweg’ hierin te vinden.”
Rina Dekker
Lid Wijkplatform Nieuwveense Landen
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Bewoners De Bunskamp
Jenny Pereboom heeft namens de bewoners van De Bunskamp een stukje geschreven.
“Soms wordt je voor een voldongen feit
gesteld. Althans de komst van het AZC aan de
Steenwijkerstraatweg lijkt er zo één! Als direct
aanwonende sta je dan eigenlijk voor 2 keuzes:
1. Je steekt je kop in het zand en blijft in alle
opzichten negatief;
2. Je gaat onderhandelen en samenwerken met
de andere partij om tot de best mogelijke
uitkomst voor beide te komen.
Dat laatste zijn we als bewoners van
De Bunskamp aan het doen. En al was de start
geen makkelijke; inmiddels zijn we in gesprek
via de klankbordgroep.
Bezoek AZC
Op 15 april hebben we met deze groep en
andere belangstellenden op uitnodiging van
de gemeente het AZC in Zweeloo bezocht.
Daar hebben we uitleg gekregen over het reilen
en zeilen binnen het AZC. Aansluitend hebben
we in 2 groepen een rondleiding over het
terrein en in de gebouwen gehad.
Hierbij hebben we mogelijkheden gezien
voor de verschillende soorten woonunits,
de leefomstandigheden op het AZC, klaslokalen,
computerlokalen, ontspanningsruimtes etc.
etc. Aan de hand van dit bezoek zijn er
ophelderingen over verschillende zaken, maar
ook nog veel nieuwe vragen en opmerkingen.
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Klankbordgroep
In de eerste samenkomst van de
klankbordgroep hebben we besproken of we
in Meppel op dezelfde wijze te werk moeten
gaan? Het blijft namelijk maatwerk en iedere
‘partij’ - de gemeente, het COA, het NIK en de
omwonenden - hebben zo hun eigen ideeën
en belangen. Wat voor de één belangrijk is sociale veiligheid, verkeersveiligheid - is voor de
ander van minder groot belang.
Gesprekken
In de afgelopen bijeenkomsten van de
klankbordgroep hebben we deze individuele en
gezamenlijke belangen doorgenomen. Om zover
te komen dat iedereen gehoord wordt hebben
we onze wensen en meningen neergelegd bij
de gemeente. De gemeente heeft dit opgepakt
en een lijst met punten gemaakt waarmee
zij aan de slag gaat. Tijdens de volgende
bijeenkomsten zullen zij de resultaten van hun
werk met ons doornemen.
De volgende stap voor de klankbordgroep
wordt dus om deze uitwerking te bespreken
met de gemeente zodat we tot een zo positief
mogelijke uitkomst voor alle huidige en
toekomstige bewoners kunnen komen.
Wordt vervolgd!”
Namens de bewoners van De Bunskamp,
Jenny Pereboom

Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap
Bij de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1814 zou het nog 5 jaar duren
eer dat er in Meppel een nieuwe joodse begraafplaats gevestigd zou worden, aan wat
nu de Steenwijkerstraatweg wordt genoemd.
In 1814 heeft het Nederlandsch
Israëlitisch Kerkgenootschap, NIK, bij de
staat bedongen, dat zij voor alle Joodse
begraafplaatsen binnen het nieuwe
Koninkrijk op eeuwig durende grafrust
mogen rekenen.
Ook in 2016 geldt deze garantie van
staatswege nog steeds.
Reden waarom er nu bij de vestiging
van een AZC niet ver verwijderd van
de Joodse begraafplaats van Meppel,
besprekingen worden gevoerd om
nog steeds zoals vanouds de grafrust
blijvend te kunnen waarborgen.

Metaheirhuis, het onderkomen aan de
rand van de begraafplaats, waar volgens
de Joodse Traditie de gestorvenen een
rituele wassing ondergaan, alvorens
zij met kist en al aan de aarde worden
toevertrouwd. Liefst binnen 36 uur na
overlijden.
In 1825 werd er het eerst begraven;
dit kan nu nog steeds.
Eduard Huisman

Volgens de woordvoerder van het NIK
- info zie onder meer www.nik.nl - is
de gemeente Meppel zich er zeer goed
van bewust dat met het vestigen van
het AZC er niets zal en mag veranderen
aan de grafrust van hen die daar nu
liggen, maar ooit de straten van Meppel
bevolkten.
Vooral in de 19de eeuw bloeide de
handel en het Joodse leven in Meppel
aanzienlijk. Dit is onder meer te zien
aan de statige uitstraling van het

Op de foto uit 1918 Jacob Wolff en
Judik van Buuren enkele weken voor hun
45 jarig huwelijksfeest met hun kinderen
en enkele van hun kleinkinderen.
De ouders - midden op de foto - zijn
begraven op de Joodse begraafplaats.
Wolff was een veel voorkomende naam in
Meppel in de 19de en begin 20ste eeuw.
Ondanks de slachting die tijdens de
Tweede Wereldoorlog plaatsvond in
Joods Nederland en die ook de familie
Wolff niet ongemoeid liet, wonen er nazaten in Nederland, Israël, Australië, de
Verenigde Staten, Groot Brittannië en België. In 2012 bezocht een groep nazaten de
graven van hun (bet)overgrootouders. Hun aandenken zij tot zegen.
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Meer informatie
Deze informatiebrief is een uitgave van de gemeente Meppel in samenwerking met de
klankbordgroep AZC Meppel.
Veel informatie over de opvang van vluchtelingen kunt u vinden op www.coa.nl
Op www.meppel.nl/azc staat meer informatie over het AZC in Meppel.
Heeft u vragen?
Stuur een e-mail naar postbus@meppel.nl onder vermelding van AZC.

Overzichtskaart AZC
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