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Haalbaarheidsonderzoek AZC Gouda afgerond
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan
naar de haalbaarheid van een asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige Prins Willem Alexander
Kazerne. Op aangeven van de gemeente en het bewonersplatform zijn in dit onderzoek ook
ervaringen en knelpunten meegenomen uit de eerdere discussie over de PWA-kazerne.
Uitgangspunten onderzoek
Uitgangspunt voor het COA was om te onderzoeken of de PWA-kazerne een geschikte
locatie zou zijn voor het vestigen van een asielzoekerscentrum voor 500 asielzoekers
voor 10 jaar. Het COA heeft hierbij onder andere gekeken naar aspecten als kwaliteit,
functionele bouw, architectuur, techniek en financiën. In het onderzoek zijn de randvoorwaarden die de gemeente en het bewonersplatform hebben meegegeven voor een
goede inpassing in de wijk ook meegenomen zoals; een kwalitatief goede huisvesting,
veel aandacht voor leefbaarheid en veiligheid en aandacht voor dagbesteding op het
eigen terrein.
Op basis van het onderzoek, de uitgangspunten van het COA en de randvoorwaarden
van de gemeente komt het COA tot de conclusie dat de PWA kazerne geschikt te maken is als AZC. Het leegstaande pand zal verbouwd kunnen worden tot een duurzaam
en toekomstgericht gebouw.

Hoe wilt u geïnformeerd
worden?
Voor uw ligt inmiddels de 4e
nieuwsbrief over het AZC.
Er is een website waar alle
informatie over het AZC terug
te vinden is (www.gouda.nl/
asielzoekers) en de gemeente plaatst regelmatig nieuws
over het AZC op de gemeentepagina in de Goudse Post.
De gemeente is benieuwd of
u voldoende geïnformeerd
wordt over de komst van het
AZC in uw woonomgeving.
Heeft u ideeën waarover en
op welke manier u geïnformeerd wilt worden? Of
bent u tevreden met hoe de
informatievoorziening verloopt? Alle reacties en ideeën
zijn welkom.

Gekozen variant galerijwoning
Het COA kiest voor een kwalitatieve verbouwing waarbij het pand goed
blijft aansluiten op de bestaande gebouwstructuur en (vlucht)trappen
Vervolg

Stuur uw reactie naar:
azc@gouda.nl

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 verspreidingsgebied (+/- 1.400 huishoudens).
De nieuwsbrief wordt ook geplaatst
op www.gouda.nl/asielzoekers en
verspreid onder raadsleden, overige
betrokkenen en pers.
LEKKENBURG

huizen en de woonunits via een externe galerij te bereiken zijn. Het pand zal van binnen
volledig vernieuwd worden en de gevels zullen deels vernieuwd worden. Op dit moment
gaat het COA uit van een variant waarbij de bunker niet gesloopt zal worden. In deze
variant wordt op de bunker nieuwbouw gerealiseerd om de capaciteit van 500 bewoners
te realiseren. Het is nog niet definitief dat de verbouwing van de PWA-kazerne op deze
manier zal plaatsvinden. Het COA en de gemeente gaan nader met elkaar in gesprek
over de gekozen variant. Ook het haalbaarheidsonderzoek vormt onderdeel van de
onderhandelingen die plaatsvinden tussen de gemeente en het COA.
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Oplevering
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Op 18 februari heeft het bewonersplatform en de pers de gelegenheid gehad de bunker
van de PWA-kazerne te bezoeken. Er leven veel vragen over hoe die bunker er nu eigenlijk uitziet. Niet alleen bij het bewonersplatform, maar bij meer inwoners van Gouda.
De gemeente gaat daarom in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf een open dag
organiseren zodat geïnteresseerden zelf een kijkje in de bunker kunnen nemen.
De datum daarvoor is op dit moment nog niet bekend, maar u wordt daarover tijdig
geïnformeerd.
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Op 15 februari heeft een delegatie van het
bewonersplatform, een aantal raadsleden,
de wethouders Bergman en Niezen, ambtenaren en de pers een bezoek gebracht
aan het AZC in Breda. Het AZC in Breda
is nog beter vergelijkbaar met de situatie
in Gouda dan het eerder bezochte AZC
in Utrecht dat al 20 jaar draait. Het AZC
in Breda huisvest 400 asielzoekers en zit
1,5 jaar in Breda. Het was een leerzaam
bezoek.
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Planning

Bezoek AZC Breda
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Op www.gouda.nl/asielzoekers vindt u de presentatie die door het COA op 17 februari is
gegeven aan de gemeenteraad en op 18 februari aan het bewonersplatform en de pers.

Zoals al in nieuwsbrief 3 is aangegeven, gaan de gemeente en het COA onderhandelen over de bestuursovereenkomst. Daarin wordt het advies van het bewonersplatform
meegenomen en ook de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek. Nog deze maand
starten de onderhandelingen met het COA. Binnenkort vindt een gesprek plaats met
een vertegenwoordiging van het bewonersplatform met de burgemeester en wethouder
Niezen over het advies. Het streven is om eind maart de onderhandelingen met het COA
te hebben afgerond. De concept bestuursovereenkomst zal daarna zo spoedig mogelijk
ter consultatie naar de raad gaan. De planning daarvan is nog niet bekend.
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Na het sluiten van de bestuursovereenkomst zal de verbouwing van de PWA-kazerne
Europees aanbesteed worden. De verwachting is dat dit traject ongeveer zes maanden
duurt. De verbouwing van het complex tot een duurzaam gebouw zal ongeveer 12
maanden in beslag nemen. De oplevering van het AZC zal plaatsvinden in de tweede
helft van 2017.
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AZC in Gouda
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Het college vindt dat ook de gemeente
Gouda als medeoverheid de verantwoordelijkheid 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
500 vluchtelingen/asielzoekers in de
PWA-kazerne vanaf de tweede helft
van 2017 voor de duur van 10 jaar.
Het college van BenW streeft naar
een AZC waarin asielzoekers optimaal
worden 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, wijkbewoners de
asielzoekers in toenemende mate zien
als buurtgenoten en zoveel mogelijk
Gouwenaren zich bij het AZC betrokken
voelen. Kortom, een AZC dat onderdeel
uitmaakt van de stad Gouda.
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Contactgegevens
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief 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

