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Onderwerp: noodopvang asielzoekers, Kanaaldijk-Zuid/uitnodiging infoavond
Beste bewoners en ondernemers in de omgeving van de noodopvang,

Zoals woensdagavond nog bij het journaal te zien was, is de behoefte aan
opvangplekken voor asielzoekers onverminderd hoog. Daarom hebben wij als
college eerder besloten om ook in onze stad een locatie voor noodopvang ter
beschikking te stellen. In eerste instantie op de voormalige
winternoodopvanglocatie aan de Kanaaldijk-Zuid. Daarover hebben u eind april
geïnformeerd. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken.
De afgelopen weken is deze locatie gereed gemaakt voor de opvang van
uiteindelijk 96 personen. Deze werkzaamheden hebben enkele weken in beslag
genomen. Deze week worden de keukens geplaatst. Er komt ook nog een extra
unit voor wasmachines en drogers. Op dit moment weten we nog niet precies
wanneer de eerste groep asielzoekers komt. Hier wordt heel hard aan gewerkt.
Het was echter niet gemakkelijk om snel vakmensen te vinden om de locatie
gebruiksklaar te maken. Tegelijkertijd heeft het COA ook moeite om op korte
termijn genoeg geschikt personeel te vinden voor de verschillende
noodopvanglocaties in heel het land. Het tekort aan personeel is overigens voor
allerlei werkgevers in ons land een probleem. Als gemeente hebben wij het
COA inmiddels in contact gebracht met onze partners als het gaat om opvang,
Neos en Springplank040. Samen kijken zij of zij zo snel mogelijk voor personeel
kunnen zorgen.
Het COA bekijkt ondertussen welke mensen in Eindhoven kunnen worden
geplaatst. Daarbij is de instroom van asielzoekers in Nederland op het moment
van plaatsen leidend. Het COA streeft naar een evenwichtige verdeling van

bewoners naar leeftijd, geslacht en herkomst. Daarnaast houdt het COA bij het
plaatsen van asielzoekers op tijdelijke locaties rekening met de inrichting en de
gebruiksmogelijkheden van een locatie. Zo is niet elke tijdelijke opvanglocatie
geschikt voor de opvang van gezinnen met jonge kinderen of de gemengde
opvang van mannen en vrouwen.
Leefbaarheid op en rondom de locatie
Het COA is verantwoordelijk voor de exploitatie en de veiligheid op deze locatie.
Zo biedt het COA onder meer taallessen aan en voorlichting over (deelnemen
aan) de Nederlandse maatschappij. Maar de bewoners hebben ook tijd nodig
voor (de voorbereiding van) hun asielaanvraag bij de IND. Daarnaast zoekt het
COA samenwerking met verenigingen, instanties en vrijwilligers om
andersoortige dagbesteding en ontspanning aan te bieden.
Elke dag tussen 8.00 uur en 22.00 uur zullen medewerkers van het COA in de
noodopvang aanwezig zijn. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de
week beveiligers op de locatie. De locatie is vanaf ingebruikname 24 uur per
dag bereikbaar. Buiten de locatie ben ik als burgemeester verantwoordelijk voor
de openbare orde en veiligheid in de openbare ruimte. Waar nodig is er contact
tussen het COA, de politie en onze afdeling Handhaving. Net als bij andere
opvanglocaties in Eindhoven gaan voor deze COA-locatie ook een beheerplan
opstellen, in samenwerking met de omgeving.
Infoavond
Zoals toegezegd organiseren wij, samen met het COA, een infoavond over de
noodopvang aan de Kanaaldijk-Zuid. Ik nodig u hiervoor van harte uit.
Datum:
2 juni
Plaats:
Augustinianum, Dirk Boutslaan 25.
Tijd:
19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over het proces
om te komen tot een beheerplan.
Tot die tijd kunt u op www.eindhoven.nl/noodopvang de antwoorden op veel
gestelde vragen vinden.
Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot de bijeenkomst? Bel dan met de
gemeente Eindhoven via telefoonnummer 14040.
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