
 

Veel gestelde vragen en antwoorden  
 
Waarom wordt het voormalige asielzoekerscentrum ‘s-Gravendeel heropend?  

Het COA heeft te maken met een enorme toestroom van asielzoekers, een toename van het 

aantal vergunninghouders en een vertraagde uitstroom naar gemeenten. Daarom heeft het 

COA de gemeente Binnenmaas in 2014 gevraagd om tijdelijke heropening van de 

asielopvanglocatie ’s-Gravendeel mogelijk te maken. Op de voormalige opvanglocatie waren  

de infrastructuur en de dienstengebouwen nog aanwezig en het terrein was nog in eigendom 

van het COA. Dit maakte dat de locatie relatief snel ingezet kon worden als opvanglocatie.  

 

De locatie voldeed destijds niet aan de kwaliteitseisen voor huisvesting. Waarom nu 

wel?  

De locatie is niet geschikt voor langdurige en duurzame bewoning. Het COA is van mening 

dat de locatie voor een tijdelijke heropening geschikt is. Op het terrein zijn 50 nieuwe 

woonunits geplaatst die voldoen aan de gestelde veiligheids- en kwaliteitseisen. In de 

bestaande gebouwen zijn onder andere een gezondheidscentrum, speel- en recreatieruimte, 

kantoorruimte voor het COA en een administratieve ruimte voor vluchtelingenwerk ingericht.  

Ook is er sinds eind 2014 onderzoek gedaan naar de veiligheidsaspecten (nabijheid 

vluchthaven) en is de ruimtelijke ordeningsprocedure voor de aanvraag van een 

omgevingsvergunning doorlopen. 

Gezien de urgentie en de noodzaak om vluchtelingen op korte termijn te huisvesten en het 

feit dat de locatie tijdelijk ingezet zal worden, wordt geaccepteerd dat de afstand en de 

bereikbaarheid van de locatie naar de kern van Binnenmaas niet optimaal zijn.  

 

Waarom zegt het college ja?  

De gemeente Binnenmaas wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid meewerken 

aan het verzoek van het COA tot tijdelijk heropenen van het azc. Na het verzoek van het COA 

heeft het college dan ook uitgesproken in principe mee te willen werken aan heropening. 

Vervolgens is in het laatste kwartaal van vorig jaar het maatschappelijk middenveld gehoord, 

is er voor inwoners op 13 oktober 2014 een informatiebijeenkomst gehouden en is het 

voornemen in de gemeenteraad besproken. Na unanieme steun van de raad heeft het college 

een definitief besluit genomen.  

 

Er komt in eerste instantie een overeenkomst voor twee jaar. Wat gebeurt er 

daarna? Is er een kans dat de overeenkomst wordt verlengd?  

Het COA heeft met de gemeente Binnenmaas een bestuursovereenkomst voor twee jaar 

gesloten. Het betreft een tijdelijke heropening. Op dit moment kan het COA nog niet 

inschatten hoe de situatie over twee jaar is.  

 

Om hoeveel asielzoekers gaat het?  

Op de voormalige opvanglocatie zullen maximaal 375 bewoners in woonunits worden 

gehuisvest.  

 

Hoe is de verhouding volwassenen/kinderen/tieners/gezinnen/alleenstaanden?  

Ongeveer 10 tot 15% van de bewoners zijn leerplichtige kinderen. De verhouding tussen 

gezinnen en alleenstaanden is niet altijd van te voren precies aan te geven, maar gemiddeld 

gaat het om een verhouding 40-60.  

 

Wat is het profiel van de asielzoekers die er komen te wonen?  

Mensen van diverse nationaliteiten, maar de grootste groep zal gevormd worden door 

Syriërs, Irakezen, Afghanen en Eritreeërs. Dit zijn de nationaliteiten van de mensen die zich 

op dit moment het meest melden aan de Nederlandse grens en asiel aanvragen.  

 

 

 

 

 



Hoe zit het met de openbare orde?  

Het COA is verantwoordelijk voor de openbare orde op het terrein. Daarvoor zullen 

bewakers/veiligheidsmensen worden ingezet. Voor het overige heeft de gemeente afspraken 

gemaakt met de politie.  

 

Waar gaan de kinderen naar school?  

Voor wat betreft het onderwijs is het zo dat asielzoekers, net als iedereen, vrij zijn in hun 

keuze voor een school. Ongeveer 10 tot 15 procent van de asielzoekers zal naar verwachting 

leerplichtig zijn. Met schoolbestuur Acis zijn afspraken gemaakt over het onderwijs aan 

leerplichtige kinderen in het azc. Voor de 6 tot 12-jarigen wordt een speciaal ‘taalbad’ 

ingericht, dat wordt ondergebracht in de Julianaschool in Schenkeldijk. De direct 

betrokkenen, ouders en leerlingen van de school, zijn hierover door Acis geïnformeerd.  

 

Wordt er na een bepaalde periode geëvalueerd met de buurt?  

Het COA heeft, net als voorheen, een klankbordgroep in het leven geroepen waar regelmatig 

mee wordt overlegd. In die klankbordgroep zijn omwonenden, winkeliers en vrijwilligers 

vertegenwoordigd, evenals politie, het onderwijs en de gemeente. 

 

Hoe is de gezondheidszorg geregeld? 

De gezondheidszorg voor asielzoekers wordt geregeld via een landelijk gezondheidscentrum 

(GC A, Gezondheidscentrum Asielzoekers). Dat is het eerste aanspreekpunt voor medische 

zorg voor alle asielzoekers in de opvang van het COA. Via de GC A Praktijklijn kan een 

asielzoeker 24 uur per dag zeven dagen in de week terecht met medische vragen. GC A 

contracteert huisartsen voor het leveren van huisartsenzorg aan asielzoekers. De asielzoekers 

worden ingeschreven bij een huisarts die werkzaam is voor GC A. De huisarts werkt nauw 

samen met praktijkondersteuners en doktersassistenten. De praktijkondersteuner houdt 

inloopspreekuren op een opvangfaciliteit. 

Op het moment dat vluchtelingen aankomen krijgen zij een medische check (o.a. op tbc) 

voordat zij doorstromen naar een opvanglocatie.  

 

Mogen asielzoekers vrijwilligerswerk doen? 

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Dit is ook goed voor de integratie. Daarnaast 

mogen asielzoekers maximaal 24 weken per jaar betaald werk verrichten.  

 

Hoe lang blijft een asielzoeker? 

Dat is voor iedere asielzoeker verschillend. Hebben mensen een positief besluit van de IND 

ontvangen, dan start voor hen de inburgering. De asielzoeker blijft op een locatie tot er 

geschikte woonruimte in een gemeente wordt aangeboden. Na afwijzing van de 

asielprocedure is de begeleiding gericht op terugkeer.  

 

Wat doen de asielzoekers de gehele dag? 

Bewoners voorzien zelf in het dagelijkse levensonderhoud: zij moeten dus zelf boodschappen 

doen en koken. Ook worden zij betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de 

opvanglocatie zoals schoonmaak en onderhoud. Er is vanuit het COA begeleiding om hen 

kennis te laten maken met Nederlandse gewoonten en gebruiken.  

Afhankelijk van in welke fase van de procedure een bewoner zich bevindt volgt hij/zij 

programma’s en begeleidingsgesprekken. De programma’s zijn op het individu afgestemd en 

betreffen terugkeertrainingen of integratie-trainingen. Ook krijgen bewoners Nederlandse les 

afgestemd op de fase van de asielprocedure waarin zij zich bevinden.  

Bewoners kunnen op een opvanglocatie ook gebruik maken van het open leercentrum. Dit is 

een ruimte met computers waar bewoners in hun eigen tempo en op hun eigen niveau 

kunnen werken en oefenen met leermiddelen en gebruik kunnen maken van internet. Tijdens 

de openingstijden is er begeleiding van medebewoners en Nederlandse vrijwilligers. Het COA 

heeft veel aandacht voor de kinderen van de bewoners. Op elke opvanglocatie is een 

recreatiezaal, een Open Leercentrum, speeltoestellen en buitenruimte.  

 

Hoe voorkomen het COA en de IND dat er onder de vluchtelingenstroom IS 
strijders/oorlogsmisdadigers etc. zitten?   

In eerste instantie is het monitoren van de nationale veiligheid een taak van de NCTV 

(nationaal coordinator terrorismebestrijding en veiligheid). De NCTV is scherp op allerlei 



bewegingen. Daarnaast onderzoekt de IND bij een asielaanvraag de antecedenten van een 

vluchteling voordat zij worden toegelaten tot de asielprocedure. Indien een bewoner op een 

locatie gehuisvest wordt, dan zijn onze medewerkers getraind in het waarnemen van signalen 

die de leefbaarheid en veiligheid op het centrum in het geding brengen. De medewerkers 

doen regelmatig een kamerbezoek/controle. Mochten er op de locatie aanwijzingen of 

vermoedens zijn, dan geven COA medewerkers dit door aan de politie, Vreemdelingenpolitie 

en het COA meldpunt veiligheid.  

  

Ik wil aan de slag als vrijwilliger, waar kan ik me melden? 

Het COA heeft altijd behoefte aan vrijwilligers op de locatie. Wilt u iets betekenen voor de 

bewoners op het azc, dan kunt u contact opnemen met het COA via telefoonnummer 088-

7158350. U kunt dan vragen naar Faridh Plasschaert of Jenik Gragossian. Zij coördineren de 

vrijwilligersactiviteiten.  

 

Ik wil een fiets doneren aan de opvanglocatie. Kan dat? 

Fietsen zijn altijd welkom. U kunt uw fiets(en) afleveren op de opvanglocatie. 

 

Ik wil graag kleding en/of kinderspeelgoed doneren. Waar kan ik dat afleveren? 

Heeft u kleding en/of andere spullen die u graag zou willen doneren, dan kunt u deze 

afleveren bij de WelkomWinkel in ‘s-Gravendeel. U kunt daarvoor contact opnemen met het 

Rode Kruis, tel.nr. 0186-623577 of 078-6763899 of een e-mail sturen naar 

nrkhoekschewaard@gmail.com. Het Rode Kruis helpt u dan graag verder.  
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