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De gemeente Teylingen opent binnenkort een tijdelijke crisisnoodopvang voor
tachtig kinderen die alleen naar Nederland zijn gevlucht. De locatie is het terrein
naast de brandweerkazerne in Sassenheim, Parklaan 176. Omdat deze
opvanglocatie vlak bij uw woning/onderneming ligt, vinden wij het belangrijk u als
eerste op de hoogte te stellen. In deze brief leest u meer informatie over de
samenstelling van de groep, de opvangduur en hoe een en ander is geregeld. Ook
leest u in deze brief wanneer wij twee inloopbijeenkomsten voor u organiseren en
waar u verder terechtkunt met vragen.
Het zijn jongens van 14 tot 17,5 jaar
Het gaat om 80 jongens in de leeftijd van 14 tot 17,5 jaar. Er zijn ook in het
aanmeldcentrum in Ter Apel op dit moment onvoldoende goede plekken om hen
daar onderdak te geven.
Waarschijnlijk komen zij in de tweede helft november
De groep kinderen komt waarschijnlijk in de tweede helft van november aan op de
opvanglocatie. Ze blijven daar ongeveer drie maanden.
De locatie wordt geschikt gemaakt
De locatie moet geschikt gemaakt worden voor verblijf. Er worden sobere slaap- en
verblijfscabines geplaatst, die geschikt zijn voor een tijdelijk verblijf. U kunt
binnenkort dus merken dat er misschien even wat meer verkeer is en dat er op het
terrein gewerkt wordt. Wij verwachten echter dat de overlast meevalt.
De cabines blijven voorlopig staan om daarna Oekraïners te kunnen
opvangen
De cabines blijven een jaar staan met een mogelijkheid tot verlenging van zes
maanden. Dit doet de gemeente om op hetzelfde terrein, als het nodig is,
Oekraïense vluchtelingen onder te kunnen brengen.
We letten erop dat de opvang goed en veilig is voor iedereen
Tijdens de opbouw heeft de Veiligheidsregio de leiding, als de kinderen er zijn heeft
het COA de leiding. Het COA begeleidt de kinderen door inzet van
jeugdprofessionals die 24 uur per dag methodische begeleiding geven. Daarnaast
wordt er dagbesteding voor hen georganiseerd.
Verder is er beveiliging aanwezig. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de opvang
zowel voor de bewoners als de omwonenden goed en veilig verloopt.
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Er gelden huisregels en bij onrust of strafbare feiten nemen wij
maatregelen
Om de opvanglocatie veilig en leefbaar te houden, gelden er huisregels. Zo moet
het onder andere tussen 22.00 en 8.00 uur rustig zijn, zodat iedereen ongestoord
kan slapen. Als de huisregels worden overtreden, treft het COA maatregelen.
Strafbare feiten worden altijd gemeld bij de politie. Mochten er kinderen zijn die
meerdere malen overlast geven, dan worden zij verwijderd uit de locatie en onze
gemeente.
Wilt u hulp bieden? Er is behoefte aan warme kleding
Wij weten dat er veel inwoners zijn die ook graag hun steentje bijdragen. De
meeste zaken regelt het COA, zoals de inrichting van de cabines maar de ervaring
is dat kleding altijd welkom is. Heeft u warme kleding over voor jongens van 14 tot
17,5 jaar? Binnenkort staat op onze website waar u dit te zijner tijd kunt afleveren.
Op onze website staat veel nuttige informatie
Wij begrijpen dat dit nieuws tot vragen en/of zorgen kan leiden. Op
www.teylingen.nl vindt u een overzicht met vragen en antwoorden. Wij raden u aan
deze informatie te bekijken. Wij houden de informatie actueel. Zo staat daar
bijvoorbeeld te zijner tijd ook een telefoonnummer dat u 24/7 kunt bellen in het
geval van overlast.
Wij organiseren twee inloopbijeenkomsten
Graag geven wij u de gelegenheid om uw vragen en/of zorgen met ons te delen.
Daarom organiseren wij twee inloopbijeenkomsten. U bent van harte welkom om
daar met ons in gesprek te gaan.
Wanneer
Waar

: woensdag 28 september van 16.00 tot 21.00 uur
: Brandweerkazerne Sassenheim Parklaan 176, 2171 EK
Sassenheim

Wanneer
Waar

: dinsdag 4 oktober van 16.00 tot 21.00 uur
: Brandweerkazerne Sassenheim Parklaan 176, 2171 EK
Sassenheim

Vragen stellen kan ook telefonisch of per e-mail
Verder kunt u telefonisch contact opnemen via 14 0252 of uw vragen stellen per
mail via sd-coa@hltsamen.nl.
De tijdelijke crisisnoodopvang is nodig
Er is een crisis bij de opvang van asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) heeft op dit moment niet genoeg plaatsen beschikbaar om alle
asielzoekers ‘bed, bad en brood’ te geven. Daarom hebben er wekenlang mensen
op stoelen en buiten op het grasveld geslapen.
Het COA werkt weliswaar aan het realiseren van nieuwe asielzoekerscentra (AZC),
maar dit kost tijd. De staatssecretaris heeft daarom alle 25 veiligheidsregio’s in
Nederland de opdracht gegeven om crisisnoodopvang te regelen. Het gaat per
veiligheidsregio om in totaal 450 plaatsen voor crisisnoodopvang. Om aan die
opdracht te voldoen, heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden
onze gemeente gevraagd om ook tijdelijk asielzoekers op te vangen. Omdat wij de
situatie schrijnend vinden, willen wij als gemeente onze verantwoordelijkheid
nemen.
Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien u
graag bij een van de twee inloopbijeenkomsten.
Met vriendelijke groet,

Carla G.J. Breuer
burgemeester

