Aan de bewoners van dit adres

Alkmaar, 5 oktober 2015
Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst
Geachte bewoner, ondernemer, vereniging,
U woont, of heeft een bedrijf of vereniging nabij het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg.
Het voornemen is dat complex binnenkort in gebruik te nemen als tijdelijke opvang voor asielzoekers.
Wij nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst over deze plannen op dinsdag 6 oktober in O.S.G. Willem
Blaeu, Robonsbosweg 11. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is voor de sterk toegenomen stroom asielzoekers naarstig op zoek
naar opvanglocaties. Het COA heeft bij de gemeente Alkmaar geïnformeerd naar de mogelijkheid om
asielzoekers op te vangen in het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg, dat thans leeg staat.
Het gemeentebestuur heeft daar positief op gereageerd.
Met een instroom in Nederland van meer dan 700 asielzoekers per dag is de capaciteit aan opvanglocaties
niet voldoende. Gelet op de ontstane noodsituatie is gemeenten in Nederland met klem verzocht om zich in
te spannen om locaties voor crisisopvang, noodopvang, tijdelijke opvang en asielzoekerscentra (azc)
beschikbaar te stellen. Het college van burgemeester en wethouders neemt in deze maatschappelijke opgave
zijn verantwoordelijkheid en werkt op humanitaire gronden mee aan het verzoek van COA.
Het belastingkantoor wordt door COA geschikt gemaakt als tijdelijke opvang (3 jaar) met maximaal 600
plaatsen. Daartoe wordt het complex eerst verbouwd en ingericht tot een veilig en leefbaar opvangcentrum.
Het complex kan naar verwachting rond de jaarwisseling in gebruik worden genomen. COA en de gemeente
sluiten over de opvang een overeenkomst met daarin afspraken over onder meer veiligheid, onderwijs,
gezondheidszorg, openbare ruimte en dagbesteding.
COA en de gemeente informeren u als direct omwonende of andere belanghebbende tijdens de bijeenkomst
over deze opvang van asielzoekers. Namens het college geven burgemeester Piet Bruinooge en wethouder
Pieter Dijkman (portefeuille minderheden) een toelichting en beantwoorden zij vragen.
Bent u verhinderd dan wordt binnenkort een tweede informatiebijeenkomst over de komst van de tijdelijke
opvang georganiseerd. Deze vindt plaats op woensdag 28 oktober. Een nadere aankondiging volgt.
U kunt verder informatie vinden op www.alkmaar.nl/asielzoekers of mailen naar asielzoekers@alkmaar.nl.
Hoogachtend,
het college van Burgemeester en Wethouders van Alkmaar,
P.M. Bruinooge, burgemeester
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