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Azc’s vol, COA zoekt opvang

Inmiddels vragen gemiddeld zes-
honderd mensen per week asiel aan.
,,Het is alle hens aan dek’’, zegt
woordvoerder Alet Bouwmeester
van het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA). ,,Waar het kan
proberen we een bed bij te plaatsen,
maar het moet niet ten koste van de
veiligheid gaan.’’

,,We zijn overal druk bezig te zoe-
ken naar uitbreidingslocaties. Zowel
voor de korte als de lange termijn’’,
aldus Bouwmeester. Of het COA al
concrete plekken in Friesland op het
oog heeft, wil ze niet zeggen. Voor de

Azc’s vol, C
SINT ANNAPAROCHIE In de drie
Friese asielzoekerscentra zijn alle
bedden gevuld. Er kunnen amper
nieuwe vluchtelingen bij. Het COA
zoekt daarom, ook in Friesland, ex-
tra opvangplekken.

korte termijn zijn bijvoorbeeld bun-
galowparken geschikt.

Afgelopen weekend schreef
staatssecretaris Fred Teeven (Veilig-
heid en Justitie) aan de Tweede Ka-
mer dat hij naarstig op zoek is naar
extra opvangcapaciteit vanwege de
grote instroom van vluchtelingen.

Sinds 1 januari zijn al vijftien nieu-
we azc’s ge- of heropend in Neder-
land. Maandag werd bekend dat
voormalige gevangenis De Gritten-
borgh in Hoogeveen omgebouwd
wordt tot een azc waarin Syriërs en
Irakezen tijdelijk plaats krijgen.

Friesland telt nog drie asielzoe-
kerscentra. Eerder dit jaar werden al
uitbreidingsplannen aangekondigd
voor die in Burgum en Drachten. In
beide zal plek komen voor zeshon-
derd bewoners. Ook het centrum in
Sint Annaparochie wordt aangepakt.

COA zoekt op
Het COA is onlangs begonnen de ca-
ravans waarin de asielzoekers wo-
nen in fases te vervangen.

Sinds de tweede helft van 2013 is
het aantal asielzoekers dat naar Ne-
derland komt fors gestegen. Alleen
al in de eerste acht maanden van
2014 kwamen zo’n zesduizend asiel-
zoekers uit Syrië naar Nederland.
Hun asielverzoeken werden of wor-
den voor 92 procent ingewilligd.

Omdat ook de doorstroming van
statushouders – vluchtelingen die
een verblijfsvergunning hebben ge-
kregen - naar een woning lastig is,
komen er amper plekken vrij in de
azc’s. Teeven zei daarom over te gaan
tot ’onconventionele maatregelen’.
Bouwmeester: ,,We gaan vragen of
vergunninghouders tijdelijk bij fa-
milie kunnen logeren zodat er weer
plek is voor asielzoekers.’’

opvang


