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Ontwikkelingen De Klencke

Verzenddatum: 9 februari 2015

Geachte heer/mevrouw ,

Via deze brief willen wij u informeren over de ontwikkelingen rondom De Klencke in Oosterhesselen.
Daarnaast bevat deze brief een uitnodiging voor een informatieavond.
Invulling De Klencke
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft bij het college van burgemeester en wethouders
aangegeven De Klencke voor de opvang van vluchtelingen in gebruik te willen nemen. Door onder meer
de oorlog in Syrië is het aantal vluchtelingen met name uit deze regio in het afgelopen jaar flink gestegen
en is het COA in heel Nederland op zoek naar tijdelijke nieuwe opvangplaatsen voor vluchtelingen. De
gemeente neemt uit humanitaire overwegingen al haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door in
Aalden maximaal 450 vluchtelingen onderdak te verlenen. Gezien de positieve ervaringen met het AZC in
Aalden is het college in beginsel welwillend om ook mee te werken aan het realiseren van een tijdelijke
opvangmogelijkheid in De Klencke in Oosterhesselen.
Wat kunt u verwachten?
Het COA wil in De Klencke een opvang realiseren voor de duur van maximaal vijf jaar met een mogelijke
optie tot verlenging van nog eens vijf jaar. Het aantal vluchtelingen dat maximaal gehuisvest wordt, is
700. Het COA start met een gefaseerde instroom, dat wil zeggen dat er eerst 400 personen worden
gehuisvest. Na een half jaar wordt in een gesprek tussen COA en gemeente gekeken hoe een en ander
verloopt en volgt uitbreiding.
Op de locatie kunnen vluchtelingen gehuisvest worden die net als in Aalden voor zichzelf zorgen. Hun
daginvulling bestaat uit het huishouden, zelf koken, kinderen gaan naar school en mensen doen hun
eigen boodschappen etc. Het COA is op de locatie verantwoordelijk voor de begeleiding, het geven van
programma’s op het gebied van terugkeer, oriëntatie op de Nederlandse samenleving en inburgering.
Hoe verloopt de procedure?
Het COA heeft de gemeente verzocht om medewerking aan de vluchtelingenopvang in De Klencke.
Op 12 februari aanstaande vindt een informatieavond plaats voor u en andere inwoners in de sporthal De
Goorn in Oosterhesselen. Hier zullen het college van burgemeester en wethouders en het COA aanwezig
zijn om u zo goed mogelijk te informeren.
In de raadsvergadering van 3 maart spreken wij over dit onderwerp met de gemeenteraad.
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Communicatie
We begrijpen goed dat dit onverwachte bericht allerlei vragen en mogelijk zorgen oproept, zeker bij u, als
inwoner van Oosterhesselen. Het COA en het college hechten een groot belang aan zorgvuldige
communicatie met u. Daarom nodigen wij u hierbij uit voor een informatieavond over dit onderwerp op
donderdag 12 februari a.s.
De informatieavond is op donderdag 12 februari a.s. van 19.30 -21.30 uur in sporthal De Goorn.
U bent hierbij van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en
wethouders van Coevorden,
De secretaris
de burgemeester

M.N.J. Broers

B.J. Bouwmeester

en

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Dhr. H. Wolthof
Unitmanager COA

