VERSLAG GEMEENTELIJK OVERLEG 13 maart 2017
Locatie
Stadhuis Weert
Aanwezigen
Jos Heijmans, burgemeester (voorzitter);
Ton Lemmen, kabinetschef;
Karin Rietjens, ondersteuning (notuliste);
10 omwonenden.
1. Opening
De burgemeester opent het 13e gemeentelijk overleg AZC en heet de aanwezigen van
harte welkom.
2. Verslag 20 februari 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen; verslag akkoord.
3. Mededelingen vanuit de gemeente
Aantallen op AZC
Het aantal personen op AZC per 10 maart 2017: 398.
Daarnaast zijn er inmiddels 34 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv-ers) in
de leeftijd van 14 tot 18 jaar.
Stand van zaken 26 overlastgevende asielzoekers
De huidige stand van zaken is als volgt: één persoon zit nog op het AZC in Weert. Eén
van de verdachte van de steekpartij van enkele weken geleden zit nog in hechtenis.
De sfeer binnen het AZC is beduidend verbeterd. Van de 6 personen die het noodbevel
hebben overtreden liggen de dossiers bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM heeft
over deze dossiers nog geen standpunt ingenomen.
Opgeschaalde beveiliging
6 bewakers ’s nachts tot nader order.
Ondanks dat het aantal personen op het AZC gedaald is, heeft de burgemeester toch
vastgehouden aan 6 bewakers. Dit mede vanwege de signalen uit de buurt m.b.t. het
over het hek klimmen. Het COA is voornemens om sensoren op hekwerk aan te
brengen zodat er dan gericht op signalen kan worden gereageerd. Zodra deze
sensoren functioneren, zal de beveiliging weer naar het gebruikelijk niveau van 4
worden teruggebracht. Plaatsen sensoren op het hekwerk duurt langer dan verwacht.
Bond van Wetsovertreders (BvW)
Aangifte tegen de burgemeester
Het parket Oost-Brabant handelt dit af. Burgemeester is inmiddels 2 x gehoord als
getuige. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van het aanbod aan de wijkraadvoorzitter om als getuige te fungeren.
Verzoek om voorlopige voorzieningen
De bond heeft dit verzoek ingetrokken.
Bezwaarschrift tegen noodbevel
De bond heeft het bezwaar ingetrokken.

Lawaaimars
Op de website van de bond stond dat ze op 4 maart een lawaaimars in Weert zouden
houden. Hieraan is geen ruchtbaarheid gegeven. Ook deze mars heeft niet plaats
gevonden.
4. Stand van zaken ingekomen meldingen e.d.
Brieven:
1
Mails:
4
Telefoon via KCC:
3
Persvragen:
4
5. Mededelingen vanuit de bewoners
Dat de sfeer momenteel beduidend relaxter is, wordt bevestigd door de omwonenden.
De bewoners zoeken zelfs meer contact met de omwonenden.
Er ligt nog maar weinig zwerfvuil langs de weg. De vuilnisbakken zijn geplaatst.
6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
7. Sluiting.
Agendapunt volgende vergadering: ontwikkelingen opvang COA.

Volgende vergaderingen
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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