VERSLAG GEMEENTELIJK OVERLEG AZC 7 maart 2016
Locatie
Stadhuis Weert
Namens gemeente
Jos Heijmans, burgemeester, voorzitter
Ton Lemmen, taskforce

1. Opening
De burgemeester opent het tweede gemeentelijk overleg AZC en heet de aanwezigen
van harte welkom.
2. Verslag 3 februari 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.
3. Mededelingen vanuit de gemeente
Opening school
De Koalaschool is op 26 februari j.l. geopend. Er zijn in totaal 255 leerlingen waarvan
145 Basisonderwijs en 90 Voortgezet Onderwijs.
Brandweeroefeningen
Op 10 en 24 februari hebben de gemeente, brandweer, COA en beveiligingsbedrijf
Trigion kleinschalige brandweeroefeningen gehouden. Er staat nog 1 oefening gepland
(9 maart 2016). De oefendoelen zijn tweeledig: de bedrijfshulpverlening op het terrein
wordt getest op hun vaardigheden en de samenwerking met de brandweer. Anderzijds
wordt de brandweer bekend met het terrein en de nieuwe bewoners. Na elke oefening
wordt de samenwerking tussen de brandweer en de bedrijfshulpverlening (COA en
Trigion) geëvalueerd en waar nodig aangepast.
Verkoop Van Horne Kazerne aan HQ
Woensdag 2 maart wordt in een extra raadvergadering de verkoop van de Van Horne
Kazerne besproken. Eigenlijk had de gemeenteraad hierover vorige week een
beslissing moeten nemen, maar de Rijksvastgoedbedrijf van de overheid (RVB) had
nog wat vraagtekens bij de verkoop aan Stichting Horne Quartier (HQ).
De akte wordt gepasseerd op maandag 14 maart 2016.
Initiatief gezamenlijke serviceclubs Weert
Gesprek over extra goede doelen ten behoeve van de asielzoekers op het AZC.
Fietsenproject
 voorlichting gestolen fietsen;
 fietsenherstelwerkplaats op AZC;
 fietslessen op AZC;
 voorlichting fietsen in verkeer.
4. Stand van zaken ingekomen meldingen e.d.
Cijfers (totaal aantal in de afgelopen 4 weken)

Ingekomen
mails
geregistreerde brieven
telefoontjes KCC
telefoontjes speciaal 24/7 nummer
persvragen
totaal

8
1
1
0
10
20

Waar ging dit over
 vraag over waarom het omwonendenoverleg van 17 februari niet is doorgegaan;
 2 x afmelding voor het a.s. omwonendenoverleg;
 mail van een omwonende n.a.v. het verslag met het omwonendenoverleg met
vragen;
 mail van de stichting Gezamenlijke Serviceclubs Weert over extra’s goede doelen
ten behoeve van asielzoekers op AZC Weert;
 melding verkoop telefoonkaarten Louis Regoutstraat;
 2 x bezorgdheid over wel en wee asielzoekers op AZC;
 2 x kledinguitgifte.
Pers
 Opening school AZC;
 carnaval en AZC;
 Weert/West en verkoop AZC;
 fietsen en fietsendiefstallen;
 brandweeroefening.
5. Ontwikkelingen opvang asielzoekers
Vandaag overleg gehad met Miriam Goudberg en haar rechterhand Jeffrey
Gouweleeuw:
 aantal asielzoekers ongewijzigd;
 856 in procedure;
 inmiddels 340 officieel ingeschreven in GBA (ongeveer 10 per dag);
 26 AMV op locatie. Deze vallen onder NIDO (voogdij instelling);
 alle functies COA op AZC ingevuld (30);
 in totaal werken meer dan 100 mensen op AZC (COA, Trigion, IND, Asito, catering,
vluchtelingenwerk etc.);
 verbouwing verloopt volgens schema;
 open dag zaterdag 28 mei;
 Top squasher Daniel Shahzada uit Pakistan.
6. Rondvraag
De punten die worden aangedragen horen volgens de burgemeester thuis bij het
omwonendenoverleg AZC. Hij vraagt de vragen te stellen aan Miriam Goudberg.

Volgende overleggen
maandag 4 april;
dinsdag 24 mei;
maandag 13 juni
maandag 18 juli
dinsdag 23 augustus;
maandag 12 september;
maandag 10 oktober;
maandag 7 november;
maandag 12 december;
Locatie: Stadhuis van Weert, Boskamer / aanvang: 19.30 uur.
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