VERSLAG GEMEENTELIJK OVERLEG 21 november 2016
Locatie
Stadhuis Weert
Aanwezigen
Jos Heijmans, burgemeester, voorzitter;
Ton Lemmen, kabinetschef;
Jawhare Tajjiou, notuliste.
Omwonenden: 7
1. Opening
De burgemeester opent het 10e gemeentelijk overleg AZC en heet de aanwezigen van
harte welkom.
2. Verslag 10 oktober 2016
Besloten wordt het overleg van december te laten vervallen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Verslag akkoord met dank aan verslaglegger.
3. Mededelingen vanuit de gemeente
Noord-Afrikaanse asielzoekers
Door de komst van Noord-Afrikaanse asielzoekers is er onveiligheid op het AZC
ontstaan en vindt er meer criminaliteit in Weert plaats. Het aantal Noord-Afrikanen op
het AZC Weert bedraagt circa 100. Omdat ze afkomstig zijn uit veilige landen, komen
ze voor een verblijfsvergunning niet in aanmerking.
De problemen met Noord-Afriaanse asielzoekers doen zich ook op de andere AZC’s in
ons land voor.
Op 30 november a.s. schuift de burgemeester aan bij de provinciale Regietafel
vluchtelingenaangelegenheden Limburg, waar de Commissaris van de Koning
voorzitter van is. De burgemeester zal daar een oproep doen om in deze met andere
gemeenten gezamenlijk op te trekken richting Rijk en COA.
Vanuit de omwonenden wordt opgemerkt dat ook de bewoners op het AZC zich door
deze situatie onveilig voelen. Deze problematiek hebben we van tevoren met z’n allen
niet zien aankomen.
De omwonenden merken aan het gedrag van de asielzoekers dat het een ander type
bewoner op het AZC is gekomen. Er wordt melding gemaakt van een recente
insluiping in een auto. De buurt ziet de laatste tijd veel politie op het AZC.
De burgemeester zegt toe in het overleg van 23 januari op dit onderwerp te zullen
terug komen.
Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers)
De amv-ers zijn er nog niet. COA is bezig met de (voorbereidingen op de) verbouwing
van gebouw 6 waar de amv-ers gaan verblijven. De eerste instroom is op z’n vroegst
in januari 2017.
Staf Unit-Zuid van het COA
Sinds enkele weken zit de staf van het COA voor Zuid-Nederland op het AZC Weert.
De burgemeester heeft de circa 40 personeelsleden inmiddels verwelkomd.

4. Stand van zaken ingekomen meldingen e.d.
Ingekomen periode 10 oktober t/m 20 november 2016
Mail(s)
19
Brieven
4
Persvragen
3
Telefoon (via KCC)
3
Deze hadden o.a. betrekking op het aangescherpt sanctiebeleid van het COA, de amvers, zwerfvuil, overlast vanaf het bankje Debijelaan, in dienst nemen van vluchtelingen
alsmede enkele individuele gevallen.
5. Mededelingen vanuit de bewoners
Vervuiling
Er is minder vervuiling in de buurt van het AZC.
Vuilnisbak en bankje verwijderd
Als gevolg van het nieuwe hekwerk rondom het terrein zijn de zitbank en de daarbij
behorende prullenbak aan de Kazernelaan verwijderd. De gemeente beziet het terug
plaatsen van deze prullenbak en het eventueel bijplaatsen van meerdere prullenbakken.
6. Rondvraag
Stromen de kinderen op de Koala school door?
De uitstroom is nu groter en de instroom is kleiner.
Huisvestingstaakstelling
De gemeente Weert heeft de takstelling 2016 gehaald.
Waar komen de vergunninghouders die in Weert gehuisvest worden vandaan?
Dit wordt uitgezocht t.b.v. de volgende vergadering.
Hoeveel statushouders zitten in de zogeheten Heijmans One woningen?
Ook dit wordt uitgezocht t.b.v. de volgende vergadering.
Is een vergaderfrequentie van eens per maand nog nodig?
Om het contact te houden blijft de frequentie zoals die is; ook al is het maar voor een
kwartiertje.

2017
maandag 23 januari;
maandag 20 februari;
maandag 20 maart;
maandag 10 april;
maandag 15 mei;
maandag 19 juni;
maandag 17 juli;
maandag 21 augustus;
maandag 18 september;
maandag 23 oktober;
maandag 20 november;
maandag 18 december.
Locatie: Stadhuis van Weert, Boskamer / aanvang: 19.30 uur.
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