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Geachte heer/mevrouw,  

Graag informeren wij u over een ontwikkeling bij u in de buurt. Het Centraal Orgaan 

opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Berkelland gevraagd om de voormalige 

tbs-kliniek Oldenkotte in gebruik te mogen nemen als asielzoekerscentrum (azc) voor 

een periode van vijf jaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Berkelland wil medewerking verlenen aan de planologische procedure die hier voor 

nodig is. 

 

Informatiemarkt woensdag 1 oktober 

De gemeente vindt het belangrijk dat er binnen de gemeenschap draagvlak is voor het 

openen van een opvanglocatie voor vluchtelingen. Daarom organiseert het COA samen 

met de gemeente een informatiebijeenkomst en nodigen u daar graag voor uit. Pas na de 

informatiebijeenkomst wordt een principebesluit genomen over het inzetten van 

Oldenkotte als opvanglocatie voor vluchtingen. 

 

Tijdens de infomatieavond  kunt u uw vragen stellen, eventuele zorgen uiten en meer 

informatie krijgen over de plannen en het proces. De informatiemarkt vindt plaats op 

woensdag 1 oktober a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in Café Kerkemeijer, Rekkenseweg 

44 in Rekken. U bent van harte welkom, vooraf aanmelden is niet nodig. 

 

Het programma is ongeveer als volgt: 

19.00 uur Inloop 

19.15 uur Welkom door burgemeester Joost van Oostrum 

19.30 uur Inleiding door het COA 

19.45 uur Start informatiemarkt: gelegenheid tot rondlopen en vragen stellen  

20.45 uur Terugkoppeling  

21.00 uur Einde 
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Instroom 

Het COA wil, in eerste instantie, 210 vluchtelingen huisvesten in de bestaande 

gebouwen. Op langere termijn kan dit aantal tot maximaal 750 bewoners uitgebreid 

worden door het plaatsen van semi-permanente units. Na het volgen van de formele 

procedures zullen de eerste bewoners instromen.  

 

Landelijke ontwikkeling 

Op dit moment heeft het COA te maken met een stijging van de bezetting op de 

opvanglocaties en daarom is uitbreiding van capaciteit nodig. Er is sprake van een 

verhoogde instroom van asielzoekers, onder andere uit Syrië, Somalië en Irak.  

 

In de bijlage hebben wij alvast wat informatie voor u op een rij gezet. Graag begroeten 

wij u op woensdag 1 oktober.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens COA, 

Pascal Meertens, Unitmanager Regio Midden Zuid 

 

 

Namens gemeente Berkelland, 

Joost van Oostrum, burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


