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Geachte, 
 
Onlangs hebben wij van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het spoedverzoek gekregen om 
mee te werken aan de vestiging van een tijdelijke opvanglocatie voor maximaal 1.000 asielzoekers, 
gedurende een periode van vijf jaar in de gemeente Hardenberg. Wij zijn in principe bereid mee te 
werken en stellen de gemeenteraad voor in te stemmen met het uitwerken van een plan voor een 
tijdelijke opvanglocatie in plangebied Heemserpoort aan de Jachthuisweg in Hardenberg. In deze brief 
geven we u meer informatie over dit voorstel. Tevens nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst 
op maandagavond 16 februari 2015. 
 
Spoedverzoek van COA 
In verschillende landen is de situatie onstabiel en onveilig. Mensen uit deze landen ontvluchten vanwege 
onderdrukking of (burger)oorlog massaal hun thuis. Hierdoor is de toestroom van asielzoekers naar 
Nederland op dit moment buitengewoon hoog en de vraag naar tijdelijke opvanglocaties zeer urgent. 
Het COA is dan ook naarstig op zoek naar nieuwe tijdelijke opvanglocaties en heeft de gemeente 
Hardenberg met spoed gevraagd om mee te werken aan de tijdelijke opvang van maximaal 1.000 
asielzoekers voor een periode van vijf jaar. Omdat in de gemeente Hardenberg geen bestaande 
gebouwen voorhanden zijn voor de tijdelijke opvang van asielzoekers, heeft het COA de gemeente 
Hardenberg gevraagd of er geschikte terreinen zijn om een tijdelijke opvanglocatie met semi-
permanente units te realiseren.  
 
Tijdelijke opvanglocatie in plangebied Heemserpoort 
Mensen in nood die afhankelijk zijn van ondersteuning, kunnen op onze betrokkenheid rekenen. Wij 
willen hierin onze verantwoordelijkheid nemen en actief bijdragen aan een oplossing voor deze urgente 
situatie. Wij zijn dan ook in principe bereid mee te werken aan het verzoek van het COA en hebben in 
beeld gebracht welke terreinen beschikbaar en geschikt zijn om een tijdelijke opvanglocatie voor 
asielzoekers te realiseren. Het plangebied Heemserpoort aan de Jachthuisweg in Hardenberg komt 



 
 

hiervoor in aanmerking en lijkt te voldoen aan de voorwaarden die het COA stelt. Op de bijgevoegde 
tekening is gearceerd in welk gebied gezocht wordt naar een locatie. 
 
Plan verder uitwerken  
Wij stellen de gemeenteraad voor ermee in te stemmen dat het COA een plan voor de vestiging van een 
tijdelijke opvanglocatie voor de huisvesting van maximaal 1.000 asielzoekers in het plangebied 
Heemserpoort nader uitwerkt. Dit betekent dat er een inrichtingsschets voor de tijdelijke opvanglocatie 
wordt gemaakt en dat er nadere afspraken met het COA worden gemaakt. Wij willen u de gelegenheid 
bieden om mee te denken over de exacte invulling van de tijdelijke opvanglocatie en eventuele 
maatregelen. Hiervoor willen wij een klankbordgroep formeren. Onze insteek is dat de klankbordgroep 
uit zo’n 10 tot 12 personen bestaat en evenwichtig is samengesteld uit vertegenwoordigers van direct 
omwonenden, ondernemers en betrokken instanties. Wij horen graag van u of u zitting wilt nemen in de 
klankbordgroep. U kunt zich telefonisch, per e-mail of tijdens de informatiebijeenkomst hiervoor 
aanmelden. De gemeenteraad behandelt dit voorstel in de oriënterende ronde van dinsdag 17 februari 
2015 en neemt in de vergadering van 3 maart 2015 een besluit.  
 
Informatiebijeenkomst 
Wij nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 16 februari 2015 om 18.30 uur in het 
gemeentehuis van Hardenberg (Stephanuspark 1). Wij geven u dan samen met vertegenwoordigers van 
het COA een nadere toelichting op het plan en het proces dat volgt. Natuurlijk is er ook gelegenheid om 
vragen te stellen. Deze informatiebijeenkomst duurt tot circa 19.15 uur. Aansluitend vindt tussen 19.30 
en 21.00 uur een inloopbijeenkomst plaats waar belangstellenden vragen kunnen stellen over dit 
voorstel. Natuurlijk bent u ook hier welkom. 
 
Hebt u nog vragen? 
Wilt u meer weten over het voorstel? Kijk dan op www.hardenberg.nl. Vanaf donderdag 12 februari 12.00 
uur vindt u hier alle informatie. Hebt u vragen? Mail dan naar heemserpoort@hardenberg.nl of bel  
14 0523. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 
 
Secretaris,     Burgemeester, 

 
 
  

J.M.G. Waaijer  P.H. Snijders 
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