Aan de bewoners van dit adres

Alkmaar, 21 oktober 2015
Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst
Geachte bewoner, ondernemer, vereniging,
Op dinsdag 6 oktober heeft er een eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden in de O.S.G. Willem Blaeu
over het voorgenomen besluit van het college van B&W om 600 vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Toen is
aan u beloofd om op woensdag 28 oktober een tweede bijeenkomst te organiseren. In deze brief ontvangt u
informatie over het vervolg.
Volgende week zal het college van B&W een definitief besluit nemen. Voorafgaand aan dat besluit vergadert
de gemeenteraad op 26 oktober. Dit is een vergadering over de wensen en bedenkingen ten aanzien van de
opvang van vluchtelingen. Concreet betekent dit, dat de raad een advies geeft aan het college van B&W. Het
college vergadert op haar beurt over de opvang van asielzoekers op dinsdag 27 oktober en zal dan ook een
besluit nemen.
Raadsvergadering maandag 26 oktober
Op maandag 26 oktober vergadert de gemeenteraad over de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Deze
openbare vergadering vindt plaats op het stadhuis aan de Langestraat 97. De gemeenteraad geeft dan een
advies over de opvang van vluchtelingen aan het college van B&W. Mensen die willen inspreken hebben aan
het begin van de raadsvergadering die mogelijkheid. U dient zich voorafgaand aan de raadsvergadering te
melden bij de Griffie via emailadres raadsgriffie@alkmaar.nl
De raadsvergadering wordt via de website van Alkmaar rechtstreeks uitgezonden (www.alkmaar.nl -> bestuur
-> live uitzendingen). Ook wordt de raadsvergadering uitgezonden via Alkmaar Centraal. In de raadszaal zelf
is in verband met de (brand)veiligheid op de publieke tribune plaats voor ca. 40 gasten van de raad. Bij grote
drukte zijn er in het gemeentehuis een tweetal extra ruimtes ingericht waar de raadsvergadering via beeld en
geluid te volgen is.
Informatiebijeenkomst woensdag 28 oktober
Op woensdag 28 oktober wordt om 19.30 uur een tweede informatiebijeenkomst over opvang van
vluchtelingen georganiseerd. Ook deze keer is de locatie de O.S.G. Willem Blaeu, aan de Robonsbosweg 11.
Tijdens deze bijeenkomst licht het college het genomen besluit toe.
U kunt verder informatie, inclusief het verslag van de eerste bijeenkomst, vinden op
www.alkmaar.nl/asielzoekers. Voor vragen kunt u mailen naar asielzoekers@alkmaar.nl
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