
Begin september heeft u een brief gehad over de komst van een AZC in de Prins Willem Alex
anderkazerne in uw wijk. Op 23 september en 15 oktober waren er inloopbijeenkomsten waar u 
aan de gemeente en het COA vragen kon stellen. Dat hebben ruim 350 mensen gedaan. 

nieuwsbrief
Informatie over de komst van een AZC in de 
Prins Willem Alexanderkazerne te Gouda

• terugblik
• aanmelden
• feitenoverzicht
• contactgegevens

Het college van BenW vindt het belangrijk dat u als direct om
wonende goed geïnformeerd bent en blijft over de komst van 
het AZC. Vandaar dat de gemeente Gouda u op een regelma
tige basis op de hoogte houdt, o.a. met een nieuwsbrief. Ook 
op onze website www.gouda.nl/asielzoekers is veel informatie 
terug te vinden over de meest gestelde vragen en het proces 
tot nu toe. Graag hoort de gemeente ook van u hoe u in de 
toekomst op de hoogte gehouden wilt worden. 

Er moet nog veel gebeuren voordat het AZC in de tweede helft 
van 2016 opengaat. De komende tijd gaat de gemeente zich 
vooral richten op de voorwaarden waaraan moet worden vol
daan om het AZC op een goede manier in te bedden in Gouda 
Noord. De gemeente stelt daarvoor een bewoners platform 
 samen waarover u in deze nieuwsbrief meer kunt lezen en 
 waarvoor u zich kunt aanmelden. Ook over andere onderwer
pen met betrekking tot het AZC vindt u in deze nieuwsbrief 
meer informatie.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich richten tot de project
leider Lars Pijlman.

Met vriendelijke groet,
Milo Schoenmaker
Burgemeester 

Projectleider Lars Pijlman
De (gemeentelijk) projectleider 
is Lars Pijlman. We stelden hem 
 enkele vragen. 

Kun je iets over jezelf vertellen?
“Mijn naam is Lars Pijlman en ik 
ben 48 jaar. Ik heb veel ervaring met 
het vestigen en/of verplaatsen van 
voorzieningen die maatschappelijke 
discussie oproepen. Zo heb ik vorig 
jaar namens de gemeente Zutphen 
met het COA onderhandeld over de 
bestuursovereenkomst. Volgend jaar 
wordt daar een AZC geopend voor 
ruim 750 asielzoekers. 

Wat is voor jou de uitdaging in 
Gouda?
“Ik heb veel zin om een bijdrage 
te  leveren aan de totstandkoming 
van een AZC dat past in de wijk en 
stad. Met oog en oor voor de zorgen 
van om wonenden, maar ook met 
betrokkenheid van zoveel mogelijk 
Gouwenaren. Ik hou van een open 
manier van communiceren. Hierbij ook 
duidelijk aangeven wat wel en niet 
mogelijk is. Alleen door samenwerking 
tussen alle betrokkenen kan er een 
AZC ontstaan dat niet alleen mensen 
in nood helpt, maar waar ook om-
wonenden en andere belanghebben-
den uiteindelijk tevreden over zijn”. 

Wat ga je als eerste oppakken?
“Op de tweede dag na mijn start in 
Gouda vond de eerste inloopavond in 
de PWA-kazerne plaats.  Een mooie 
gelegenheid om te ervaren hoe de 
stemming in de buurt is en wat de be-
langrijkste zorgpunten zijn. Daarnaast 
ben ik uiteraard gewoon de buurt 
ingegaan en ga zoveel mogelijk het 
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Voor wie is deze 
 nieuwsbrief?

De nieuwsbrief is bedoeld voor direct 
omwonenden en buurtbewoners van 
de PWA-kazerne en wordt huis aan 
huis verspreid in onderstaand versprei-
dingsgebied (+/- 1.400 huis houdens). 
De nieuwsbrief wordt ook geplaatst op 
www.gouda.nl/asiel zoekers en wordt 
verspreid onder raadsleden, overige 
betrokkenen en pers.

AZC in Gouda

Het college vindt dat ook de gemeente 
Gouda als mede overheid de verant-
woordelijkheid heeft een passende 
bijdrage te bieden aan de opvang van 
vluchtelingen. 
Om die reden wil het college meewer-
ken aan het verzoek van het COA tot 
het inrichten van een AZC voor circa 
500 vluchtelingen/asielzoekers in de 
PWA-kazerne vanaf de tweede helft 
van 2016 voor de duur van 10 jaar. 
Het college van BenW streeft naar een 
AZC waarin asielzoekers optimaal wor-
den opgevangen in een geschikte en 
veilige omgeving, in een centrum dat 
onderdeel uitmaakt van de wijk en de 
stad. Dit betekent dat de leefbaarheid 
en veiligheid van de wijk Gouda Noord 
gehandhaafd blijft, wijkbe woners de 
asielzoekers in toenemende mate zien 
als buurtgenoten en zoveel mogelijk 
Gouwenaren zich bij het AZC betrok-
ken voelen. Kortom, een AZC dat on-
derdeel uitmaakt van de stad Gouda.
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Contactgegevens

Heeft u na het lezen van deze nieuws-
brief nog vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente Gouda via 
14 0182 of mail azc@gouda.nl

Kijk voor meer informatie ook op onze 
website: www.gouda.nl/asielzoekers

Terugblik inloopavonden

Op 23 september en 15 oktober jl. vonden er inloopavonden plaats over de komst 
van een asielzoekerscentrum in de voormalige PWA-kazerne in Gouda voor direct 
omwonenden, buurtbewoners en andere betrokkenen.
De algemene indruk van de inloopavonden is dat een aantal bezoekers vraag-
tekens zet bij de schaalgrootte (ca. 500 personen) en de duur (10 jaar). Ook waren er 
zorgen over de bevolkingssamenstelling van het asielzoekerscentrum, de veiligheid 
in de wijk en de waardedaling van huizen. Het recente verleden - de discussie over 
het plan van een moskee op deze locatie - speelde ook een rol. Dit alles leidde tot 
diverse emotionele gesprekken. Daarnaast waren er geluiden van mensen die hulp 
aanbieden en werden er ook wensen geuit om het terrein een betere aanblik te geven.

In totaal waren circa 350 bewoners op de bijeenkomsten aanwezig.

Aanmelden bewonersplatform

Wilt u bijdragen aan een goede inpassing van het AZC? Meld u zich dan nu aan voor 
het bewonersplatform.

De gemeente gaat een bestuursovereenkomst sluiten met het COA. In die be-
stuursovereenkomst worden afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld over de thema’s 
dagbesteding, zorg, onderwijs, werk, leefbaarheid en veiligheid. Ook tijdens de 
inloopavonden zijn de thema’s leefbaarheid en veiligheid genoemd als belangrijke 
onderwerpen. De gemeente wil graag met u in gesprek om verder te praten over 
de aandachtspunten die er bij u leven. Waarover moeten goede afspraken gemaakt 
worden met het COA? Wilt u daarover meepraten in het bewonersplatform, dan 
nodigt de gemeente u van harte uit! 

Tijdens de startbijeenkomst wordt stilgestaan bij de werkwijze van het platform. 
In onderling overleg wordt gekomen tot afspraken over taken, vergaderfrequentie, 
 samenstelling en communicatie. 

Meld u uiterlijk 13 november aan via: azc@gouda.nl. Vermeld daarbij ook uw adres
gegevens. U ontvangt zo snel mogelijk na 13 november de datum, tijd en locatie 
waar het gesprek plaats zal vinden.

Feitenoverzicht

Op verzoek van de raad is beschreven hoe het COA-verzoek voor een regulier AZC 
in de PWA-kazerne is gelopen en op basis van welke argumenten het college van 
BenW zijn medewerking heeft toegezegd aan dit verzoek. Het memo is terug te 
vinden op de website: www.gouda.nl/asielzoekers. 

Hoe wilt u geïnformeerd worden?

Wie weet er beter hoe de communicatie rond het AZC er uit moet zien dan de bewo-
ners zelf? Heeft u ideeën waarover en op welke manier u geïnformeerd wilt worden? 
Uw bijdragen kunnen van alles betreffen: wat wordt er gecommuniceerd, hoe vaak, 
door wie, wat gebeurt er met reacties en meer. Of: met welke middelen? Facebook, 
Twitter, nieuwsbrief, persoonlijke gesprekken of website? Alle ideeën zijn welkom. 
Stuur uw reactie voor 13 november naar: azc@gouda.nl.

gesprek aan met buurtbewoners, ook bij 
hen thuis. Ook zie ik het als een uitdaging 
om een en ander zo te organiseren dat 
er op een goede manier invulling wordt 
gegeven aan thema’s die spelen rond een 
AZC, zoals onderwijs, werk, dagbesteding, 

leefbaarheid en veiligheid. De oproep voor 
een bewonersplatform is wat dat betreft 
een eerste stap”     

Lars is bereikbaar op het volgende e-mail-
adres: lars.pijlman@gouda.nl 
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