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Nieuwsbrief COA, gemeente Weert
Dagelijks vragen mensen asiel aan in Nederland. Het COA
(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vangt deze mensen op. Om u op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen op de opvanglocatie in de
gemeente Weert willen wij u regelmatig informeren via deze nieuwsbrief.
Het centrum aan de Kazernelaan, te Weert.

Vraag en antwoord
In dit onderdeel van de nieuwsbrief beantwoorden wij elke editie
een vraag uit de regio. Vandaag starten we met een vraag uit de
omwonendenoverleg van 24 september:
Wat is de procedure van een asielaanvraag?

Laatste ontwikkelingen
Het centrum in Weert is volop in ontwikkeling! Met heel veel dank
aan de vele particulieren en verschillende organisaties die zich
van hun beste kant laten zien.
De donaties alleen al tonen een enorme betrokkenheid en daar
zijn wij als COA ontzettend blij mee. Zo zijn we ook dankbaar dat
het Rode Kruis, afdeling Weert, ons zo goed bijstaat.
Zij assisteren in zowel de uitgifte van eten en kleding. De Welkom
Winkel is operationeel in één van de gebouwen op het centrum
zodat de donaties goed verdeeld worden over de bewoners die
bij ons verblijven.

Antwoord: Direct na binnenkomst in Nederland vangt het COA de
asielzoeker op in de centrale ontvangstlocatie (col) in Ter Apel en
sinds kort ook in Budel. Daarna gaat een asielzoeker naar een
procesopvanglocatie (pol). Hier worden asielzoekers opgevangen
die in de eerste fase van de asielprocedure zitten. Hier worden ze
gescreend op gezondheid en veiligheid. Het eerste deel van de
asielprocedure (4 dagen) is de Algemene Asielprocedure.
Na afloop hoort de asielzoeker van de IND of: zijn asielaanvraag
is ingewilligd, zijn asielprocedure wordt verlengd, dat zijn
asielaanvraag is geweigerd. Het tweede gedeelte is afhankelijk
van de uitslag.
Ook een vraag aan het COA? Laat het ons weten via weert@coa.nl .

Maar we zijn nog niet klaar. We zijn samen met verschillende
partners nog altijd flink aan het werk om het centrum zo spoedig
mogelijk volledig operationeel te maken. Zo zal ook
VluchtelingenWerk Nederland een plek op het terrein krijgen om
onze bewoners te ondersteunen.

Donaties?

Graag willen we dit stuk afsluiten met nogmaals een woord van
dank. Het verschijnen van een azc is niet altijd makkelijk, maar
wij zijn ontzettend blij met de houding van de buren, de bewoners
van de stad, de regio en de gemeente Weert.

Dagelijks krijgen wij nog veel verzoeken omtrent donaties.
Voor het brengen van kleren e.d. willen wij u vragen contact
op te nemen met het lokale Rode Kruis.
Etenswaren kunnen wij helaas niet in ontvangst nemen.
Vragen? Neem contact op met: Rode Kruis, afdeling Weert
0495 533 300 / info@rodekruisweert.eu
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Wat is het COA
nu eigenlijk?
COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wij
zijn verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en
uitstroom (uit de opvang) van asielzoekers in Nederland.
Verantwoordelijkheid
Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en valt
onder de politieke verantwoordelijkheid van de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (de heer mr. dr.
K.H.D.M. Dijkhoff). Het COA legt verantwoording af aan dit
ministerie.
Wet COA
Als zelfstandig bestuursorgaan voeren wij een politieke
opdracht uit. Onze taken zijn vastgelegd in de Wet Centraal
Orgaan opvang asielzoekers. Binnen deze beleidskaders
geven wij met onze expertise invulling aan de opdracht.
Onze visie
Wij zijn voor de Nederlandse samenleving dé
opvangorganisatie in de vreemdelingenketen die zorgt voor
opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers. Dit
doen wij met veilige huisvesting, verstrekking van middelen
van bestaan en met gerichte programma's.

Vrijwilligers / medewerker belicht:

Miriam Goudberg
Bij het COA in Weert werken op dit moment veel mensen om
onze opvangtaak adequaat uit te voeren. In deze nieuwsbrieven
willen we deze mensen ook graag een gezicht geven in deze
rubriek. Vandaag beginnen we met:
Miriam Goudberg, de locatiemanager van azc Weert.
In deze eerste nieuwsbrief stelt Miriam zich kort aan u voor:
Onze eerste nieuwsbrief en ik mag de spits afbijten.
Ik ben Miriam Goudberg en sinds 1 oktober 2013 locatiemanager
van het asielzoekerscentrum in Echt en Weert. Het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA) is mijn eerste werkgever. Na
een jaar stage lopen, mocht ik gelijk aan de slag.
Mijn eerste asielzoekerscentrum was Alkmaar, mijn geboortestad.
In 1998 ben ik begonnen en heb ik in verschillende centra
gewerkt in Noord-Holland. In 2006 ben ik samen met mijn dochter
(nu 22) verhuisd naar Limburg en begonnen in het centrum te
Baexem. Voor ik aan het werk ging in de locatie in Weert, was ik
sinds 1 december 2013 locatiemanager in het centrum in Echt.

“De mens staat centraal
en daar houden we ons ook aan.”

Onze missie
Wij huisvesten en begeleiden op een professionele manier
mensen in een kwetsbare positie in een veilige en leefbare
omgeving, zodat het opvangen van vreemdelingen voor
politiek en samenleving beheersbaar blijft en kan worden
verantwoord.
Samenwerking
Het COA werkt nauw samen met de andere organisaties
binnen de vreemdelingenketen, zoals de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), de Vreemdelingenpolitie, de
Koninklijke Marechaussee en de Dienst Terugkeer en
Vertrek (DT&V).
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Samenwerken in de regio
Het e-mailadres weert@coa.nl wordt overspoeld met vragen.
Maar steeds vaker zien wij ook de betrokkenheid uit de regio van
verschillende organisaties die iets kunnen en willen betekenen
voor onze bewoners.
Op korte termijn gaan wij als locatie hiermee aan de slag.
Zeker nu de locatie steeds meer van noodopvang naar
asielzoekerscentrum gaat. Wij gaan de mogelijkheden
inventariseren, zodat we hier zo snel mogelijk mee aan de slag
kunnen. In deze fase als noodopvang kan het lastig zijn om alles
te realiseren maar onze opzet is dat wij juist de lokale en
regionale initiatieven verwelkomen.
Daarnaast heeft Punt Welzijn ook aangegeven graag kennis te
nemen van alle initiatieven en activiteiten met betrekking tot het
azc. U kunt hiervoor bij Thera Hurkmans terecht, via het
e-mail adres: t.hurkmans@puntwelzijn.nl.

Vrijwilligerswerk bij het
COA in Weert?
Voor allerlei werkzaamheden op het centrum wordt er een
beroep gedaan op vrijwilligers.
Ook hier in Weert hebben zich al verschillende personen
gemeld om hun steentje bij te dragen in het centrum.
Op dit moment zitten wij in de opstartfase. Dit betekent dat
we nog druk zijn met het bewerkstelligen van de continuïteit
van de basis in ons centrum. Denk hierbij aan het
dagelijkse moment voor vragen en het reguleren van
eventuele in-, uit- en doorstroom.
Om die redenen kunnen we momenteel nog geen
vrijwilligers inzetten. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk
met jullie passie werken en daarom maken we een lijst met
potentiële vrijwilligers. Dan kunnen we hier in de nabije
toekomst samen mee aan de slag!
Wilt u op de lijst komen voor toekomstige vrijwilligers? Stuur
dan een mail met uw naam, eventuele interesses en
contactgegevens naar weert@coa.nl
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Feiten en cijfers
Top drie van nationaliteiten opgevangen door COA
(landelijke cijfers):

Syrië
Eritrea
Ethiopië

44%
13%
8%

Top drie van nationaliteiten opgevangen door COA,
azc Weert:

Syrië
Eritrea
Overige nationaliteiten

58%
37%
5%

Op onze website kunt u tevens vinden hoe veel procent van
de vluchtingen bijvoorbeeld minderjarig zijn.
Deze cijfers kunt u vinden via:
https://www.coa.nl/nl/over-coa/feiten-en-cijfers

Extra vraag en antwoord
Vanwege de grote hoeveelheid vragen, beantwoorden we in deze
eerste nieuwsbrief een tweede vraag.
Wat is het verschil tussen noodopvang en een azc?

Antwoord: In een noodopvang is sprake van urgente opvang. Er
wordt centraal gezorgd voor bed, bad en eten. De accommodatie
is (nog) niet ingericht met wooneenheden. De asielzoekers delen
grote ruimtes met anderen. Van werken, leren e.d. is voorlopig
nog geen sprake. Het aantal mutaties is hoog vanwege spoedige
verspreiding over andere locaties in Nederland. Zolang de
toestroom van vluchtelingen in Nederland groot blijft, worden
openstaande plekken direct weer met andere asielzoekers
ingevuld.
In een azc wonen de asielzoekers met kleinere aantallen bij
elkaar in wooneenheden. Elke wooneenheid heeft een aantal
slaapkamers en een gedeelde woonkamer, keuken en sanitaire
voorzieningen. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het op
orde houden van hun leefomgeving. Asielzoekers krijgen van het
COA wekelijks leefgeld voor eten en kleding. Volwassenen
volgen programma’s en begeleidingsgesprekken, afgestemd op
de fase van de asielprocedure waarin zij zich bevinden. In het
kader van zelfwerkzaamheid is het mogelijk mee te werken aan
terreinonderhoud, het schoonhouden van gemeenschappelijke
ruimtes en dergelijke. Ook kunnen bewoners en hun kinderen
meedoen aan cursussen of sporten bij de plaatselijke sportclub.
Kinderen die leerplichtig zijn gaan naar school.
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Omwonendenoverleg
In samenwerking met de gemeente Weert organiseren wij
periodiek een bewonersoverleg. In het begin vinden de
bijeenkomsten tweewekelijks plaats.
Het omwonendenoverleg is bedoeld om relevante zaken op te
pakken die bij de direct omwonenden spelen. Het doel hiervan is
om de relatie azc met de direct omwonenden zo goed mogelijk te
laten verlopen.
De agenda van deze bijeenkomst wordt opgesteld en vooraf
toegezonden. De deelnemers kunnen agendapunten aandragen
aan de start van dit overleg. Belangrijke thema’s voor ieder
overleg zijn: stand van zaken op het azc, rolverdeling,
volksgezondheid, veiligheid en verkeer.

Meer vragen?
Natuurlijk spelen er nog vele vragen. Zoals eerder vermeld
in deze nieuwsbrief zijn wij volop bezig met het operationeel
maken van de locatie.
Maar natuurlijk zijn wij er ook om vragen te beantwoorden.
Een groot deel van deze vragen zijn welkom op het
hierboven genoemde bewonersoverleg. Daarnaast blijft
natuurlijk ook ons e-mailadres, weert@coa.nl, hiervoor
beschikbaar naast de website van de gemeente:
www.weert.nl/azc.
Daarnaast hebben wij ook nog altijd actueel nieuws over
het COA. Hiervoor kunt u een kijkje nemen op onze
website: www.coa.nl.

Met dit overleg en de nieuwsbrief willen wij jullie graag volledig op
de hoogte houden van de ontwikkelingen. Deze nieuwsbrief zal
daarom ook periodiek uitkomen, zodat u samen met de notulen,
volledig op de hoogte bent over wat wij doen.

Weert, hartelijk bedankt!
Allen werden we verrast door plotse piek aan instroom van
asielzoekers in Nederland. Wij zijn als het COA erg blij met de
mogelijkheid die Weert ons heeft geboden.
Wij gaan ons best doen – voor zowel onze bewoners alsmede de
regio Weert die ons zo ruimhartig heeft opgevangen.
Voor jullie allen de volgende boodschap:
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