
Terugblik platformbijeenkomsten

Circa 50 buurtbewoners hebben zich opgegeven voor het bewonersplatform waar in de vorige 
nieuwsbrief een oproep voor is gedaan. Doel van het platform is om een bijdrage te leveren aan 
een goede inpassing van een AZC in de Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda en daarmee 
(ook) de veiligheid en leefbaarheid in wijk Gouda Noord. 

nieuwsbrief
Informatie over de komst van een AZC in de 
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In het kader van de komst van een AZC hebben twee bijeenkomsten (23 november en 
7 december) van het bewonersplatform plaats gevonden. Beide bijeenkomsten zijn in 
een positieve, maar ook  kritische sfeer verlopen. Zeker tijdens de eerste bijeenkomst 
was er volop ruimte om terug te kijken op het proces en de door het college gemaakte 
keuzes. De burgemeester was bij de start van de bijeenkomst aanwezig om vragen 
te beantwoorden. Door sommige bewoners is onder meer gewezen op de, naar hun 
mening, kwetsbaarheid van de wijk, het gebrek aan vertrouwen in de gemeente, de 
wijze waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden, die in de ogen van sommige 
bewoners ondemocratisch was, en het ontbreken van  onderzoek naar alternatieve 
(kleinschalige) opvanglocaties in Gouda. Aan het eind van de avond zijn concrete 
zorgen over het AZC en ideeën hoe hier mee om te gaan verzameld.

Tijdens de tweede avond ging het over de thema’s leefbaarheid en veiligheid, dagbe-
steding, zorg, onderwijs en werk. Maar ook hoe bewoners betrokken willen blijven bij 
de ontwikkelingen op/rond het AZC (communicatie) en wat te doen als het COA en/of 
gemeente zich niet aan afspraken houden. Kortom, de randvoorwaarden die aan het 
AZC moeten worden gesteld. De avond werd grotendeels geleid door een bewoner, 
die ervoor zorgde dat alle aanwezigen hun ideeën voor deze onderwerpen konden 
inbrengen. Dit heeft geleid tot een omvangrijke opbrengst, die komende weken door 
een paar bewoners zal worden uitgewerkt tot een advies aan het gemeentebestuur. 
In de volgende nieuwsbrief wordt u uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van dit 
advies.

Vrijwilligersorganisaties zetten zich in voor het 
 Asielzoekerscentrum (AZC) 

Belangrijkste ambities: de vluchtelingen van het asielzoekerscentrum leren kennen, 
horen wat hun behoeften zijn, de 500 nieuwe Gouwenaars steunen en Gouda kennis 
laten maken met de vluchtelingen. Dat was de uitkomst van een speciale avond voor 
vrijwilligersorganisaties en het AZC, georganiseerd op 3 december door het Vrijwilli-
gersinformatiepunt Gouda (VIP).
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Context 

Uitgangspunt voor het platform vormt 
het collegebesluit om medewerking 
te verlenen aan het COA-verzoek tot 
vestiging van een AZC voor circa 500 
asielzoekers voor de duur van 10 jaar, 
mits wordt voldaan aan randvoor-
waarden. Hiertoe wordt in het voorjaar 
tussen het college en het COA een 
bestuursovereenkomst getekend. 
Deze overeenkomst moet borgen dat 
vestiging van een AZC in de PWA- 
kazerne verantwoord en beheersbaar 
plaatsvindt. 

Het bewonersplatform zal een advies 
uitbrengen aan het  college over 
de inhoud van de bestuursover-
eenkomst. Afgesproken is dat het 
college zoveel mogelijk punten van 
dit advies overneemt en inbrengt in 
de onderhandelingen met het COA 
over de bestuursovereenkomst. Dit 
betekent niet dat alle punten worden 
overge nomen, waar dat niet het geval 
is zal dit door het college gemotiveerd 
worden. De planning is om medio 
 januari het advies aan de burgemees-
ter aan te bieden. Hierna starten de 
onder handelingen met het COA over 
de bestuursovereenkomst. 

Vervolg



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 mee-
werken 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, wijk  bewoners 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

Sinds de komst van het AZC in Gouda bekend is, ontwikkelen verschillende Goudse 
vrijwilligersorganisaties plannen voor de komende vluchtelingen. Om dit enigszins te 
coördineren heeft het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP) een aantal van hen uitgenodigd 
met de vraag: hebben we een gemeenschappelijke ambitie en hoe kunnen we daar in 
samenwerken? U moet dan denken aan organisaties als Humanitas en het Rode Kruis, 
maar ook aan de sociale teams, Kwadraad, Gouda Bruist, Sportpunt Gouda, de Brede 
School en Verzetsmuseum. En nog meer sociale en kerkelijke organisaties die zich wil-
len inzetten voor de vluchtelingen van het AZC.

Er staat van alles op stapel. Honderden mensen hebben al hun hulp toegezegd in taal-, 
kook-, en maatjesprojecten. Maar de organisaties hebben ook behoefte aan meer in-
formatie over het AZC, over de rol van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
en de gemeente Gouda. De bijeenkomst van 3 december was een startbijeenkomst en 
leverde veel vragen op die nog uitgezocht moeten worden. De organisaties hebben uit-
gesproken gezamenlijk te willen optrekken en contact te willen houden over het onder-
werp. Wat de juiste manier is, moeten we nog ontdekken, maar we gaan dat komende 
tijd zeker uitzoeken. We houden u op de hoogte.

Voorbereidingen komst AZC in volle gang

De voorbereidingen voor de komst van het AZC Gouda vinden binnen vrijwel de gehele 
gemeentelijke organisatie plaats. De ene afdeling houdt zich bezig met onderwijs of 
ruimtelijke inpassing, de andere met juridische aspecten, de financiën of de contacten 
met de omwonenden en vrijwilligers. Daarnaast zijn ook al diverse Goudse partijen en 
partners bij het proces betrokken. Op de verschillende gebieden is de afgelopen weken 
voortgang geboekt. 

• Leefbaarheid en Veiligheid: er is onlangs een bewonersplatform van start gegaan 
met 50 wijkbewoners die zich voor het platform hebben aangemeld. Het platform 
zal onder meer adviseren over de vraag hoe de leefbaarheid en veiligheid in Gouda 
Noord kan worden geborgd. Daarnaast is een periodiek overleg opgestart met de 
politie.   

• Dagbesteding: vanuit de Goudse samenleving zijn vele partijen die initiatieven willen 
ontplooien. Gouda Bruist heeft al een bijeenkomst georganiseerd. Donderdag 

 3  december organiseerde het VIP een bijeenkomst met het doel om tot goede af-
stemming te komen van de vele initiatieven (zie hiervoor). 

• Onderwijs: met de PO- en VO-besturen hebben de eerste overleggen plaatsgevon-
den over de wijze waarop de leerplichtige AZC-kinderen in Gouda onderwijs wordt 
aangeboden. De verschillende scholen gaan op diverse fronten (personeel, ruimtelijk, 
financieel) samenwerken. 

• Werk: tijdens een recente bijeenkomst van het Innovatieplatform was het AZC  
ge agendeerd. Enkele grote Goudse bedrijven hebben zich aangemeld om een bij-
drage te leveren aan een goede inpassing van het AZC en haar bewoners in Gouda. 

• Zorg: voor dit thema wordt nu vooral onderzicht op welke wijze andere gemeenten 
hiermee zijn omgegaan. In dit verband wordt binnenkort door de projectgroep het 
AZC in Katwijk bezocht.

Bezoek aan AZC

Leden van het bewonersplatform zullen in december een bezoek brengen aan het AZC 
in Utrecht. Zij kunnen dan in gesprek gaan met de unit- en locatiemanager en zich laten 
informeren over de gang van zaken in en rond het AZC. Ook worden ze rondgeleid door 
het AZC. In de volgende nieuwsbrief zal een terugblik op het bezoek worden gegeven.

Vervolg


