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Beste inwoner(s), 
 
Zoals wij eerder aankondigden, vangen wij (op z’n vroegst) vanaf de tweede helft 
november maximaal tachtig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) 

op. Dat gaat gebeuren op het terrein achter de brandweerkazerne, Parklaan 176, 
voor een periode van drie maanden.  
In deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken en wat wij doen met 

de vragen en zorgen die leven bij inwoners en ondernemers. Verder leest u hoe wij 
vanaf nu contact met u willen houden, hoe u kunt meedenken en waar u 
terechtkunt met vragen en zorgen.  
 
De inloopbijeenkomsten zijn zeer goed bezocht 
Op 28 september en 4 oktober bezochten ruim 350 belangstellenden de 
inloopbijeenkomsten over de tijdelijke opvang van de amv’ers. Dank voor uw 

komst, als u er ook was. Medewerkers van de gemeente, wethouders, raadsleden, 
COA, de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en ikzelf hebben geluisterd en 
vragen beantwoord voor zover dat al kon. Er waren inwoners, ondernemers en 
verenigingen bij die positief reageerden op de aangekondigde opvang en hulp 
aanboden. Ook waren er veel vragen en de nodige zorgen. De meest gestelde 
vragen gingen over veiligheid, dagbesteding/activiteiten, de duur van de opvang, 

de bouwwerkzaamheden, vergunningen en over welke zorg er nodig is. 
 

De aannemer begint binnenkort met het bouwklaar maken van de locatie 
Er wordt ook onderzocht of de kademuur voldoende stevig is voor de plaatsing van 
de cabines. U kunt binnenkort dus merken dat er gewerkt wordt op het terrein.  
 
Wat wij doen met de vragen en zorgen die naar voren zijn gekomen 

Nieuwe vragen en antwoorden hebben we opgenomen in de lijst meest gestelde 
vragen en antwoorden op www.teylingen.nl/noodopvang. Wij nemen alle reacties 
en zorgen heel serieus. Nog niet alles is concreet, maar hieronder ziet u wat wij 
gaan doen op het gebied van veiligheid en communicatie. 
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Veiligheid heeft de hoogste prioriteit 
Wij letten goed op de veiligheid van de amv’ers en die van onze inwoners en 

ondernemers. Veel amv’ers hebben een lange reis afgelegd en zij kunnen 
getraumatiseerd zijn door alles wat ze hebben meegemaakt.  
Samen met het COA, de Veiligheidsregio en andere maatschappelijke partners doen 
wij wat nodig is voor een veilige opvang.  
Dat betekent dat er ook psychische zorg wordt verleend als dat nodig is. Daarnaast 
is het belangrijk dat de amv’ers in een omgeving komen waarin zij zichzelf kunnen 
ontwikkelen. Ook daar is aandacht voor.  

 
Wij maken een veiligheidsplan 
De door u gestelde vragen en geuite zorgen over veiligheid nemen wij mee tijdens 
het overleg met de wijkagent, VRHM, Openbaar Ministerie en COA. Ze komen ook 

terecht in het veiligheidsplan dat wij nu opstellen. Zodra dit plan klaar is, 
informeren wij u hierover via de nieuwsbrief (zie hierna) en op onze website. 
 

Wij hebben het verspreidingsgebied van de brief uitgebreid 
Ruim 500 huishoudens in de directe omgeving van de kazerne ontvingen onze 
eerste brief over de opvang. Omdat wij hoorden dat meer mensen de brief hadden 
willen ontvangen, hebben wij het verzendgebied nu vergroot. Ongeveer 1000 
huishoudens ontvangen deze brief. Intussen hebben wij ook nagedacht over een 
efficiëntere manier van communiceren voor de komende maanden.  

 
Na deze brief communiceren wij via een digitale nieuwsbrief 
We realiseren ons dat we ook met 1000 adressen niet iedereen bereiken. Daarom 
communiceren we voortaan via een digitale nieuwsbrief. Iedereen die 
geïnteresseerd is, kan zich hiervoor aanmelden via onze website: 
www.teylingen.nl/noodopvang. Daar vindt u rechtsboven een knop waarmee u zich 
kunt aanmelden voor de nieuwsbrief.   

 

Als u geen digitale nieuwsbrief kunt ontvangen, zorgen wij ervoor dat u de 
informatie alsnog via de post ontvangt. Daarvoor kunt u contact opnemen via het  
e-mailadres sd-coa@hltsamen.nl of bellen naar 14 0252. Daarnaast gebruiken we 
onze algemene communicatiekanalen, zoals de Gemeenteberichten, de website en 
social media.   
 

Er komt een kijkdag 
Wij organiseren een kijkdag als het terrein is ingericht en voordat de amv’ers 
komen. U kunt dan met eigen ogen zien hoe het eruit ziet. Wij informeren u daar te 
zijner tijd over.  
 
Wij zoeken wijkvertegenwoordigers om regelmatig overleg mee te hebben 

Wij willen een of twee keer per maand een omwonendenoverleg houden met 
vertegenwoordigers uit uw wijk, de politie, het COA en de VRHM. Wij horen graag 
of u een van die vertegenwoordigers wilt zijn. U kunt uw reactie mailen naar  
sd-coa@hltsamen.nl of bel naar 14 0252.  
 

Heeft u vragen? Ga naar onze website of neem contact op  
Voor antwoord op uw vragen en zorgen, verwijzen wij u naar 

www.teylingen.nl/noodopvang. Daar staan de meest gestelde vragen en 
antwoorden. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen. Dat kan via  
e-mailadres sd-coa@hltsamen.nl of telefoonnummer 14 0252.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Carla Breuer 
burgemeester  
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