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Bijlagen 1

Betreft uitstel openingsdatum noodopvang vluchtelingen

Geachte dames en heren,

Afgelopen maandag heb ik samen met de stuurgroep noodopvang vluchtelingen een ge-
sprek gehad met het COA. Dit gesprek vond plaats op ons verzoek, omdat wij signalen ont-
vingen dat de komst van de vluchtelingen naar de noodopvang in Amstelveen zou zijn ver-
traagd.

In het gesprek werd duidelijk dat het pand om verschillende redenen niet eerder dan eind
april in gebruik kan worden genomen. In het gesprek met het COA hebben wij suggesties
gedaan om de komst van de vluchtelingen te bespoedigen, zoals een gefaseerde opvang
van vluchtelingen of de inzet van extra mankracht om de verbouwing te versnellen. In de
brief van vandaag (zie de bijlage) legt het COA uit dat daar geen mogelijkheden voor zijn.
Dit betreuren wij, omdat vrijwilligers en betrokkenen klaar staan om te helpen bij de op-
vang en de urgentie van het creëren van opvangplaatsen in Nederland nog steeds groot is.

Het positieve nieuws is dat we u kunnen melden dat er een recreatieruimte komt. Dit zal
bijdragen aan de leefbaarheid en beheersbaarheid op de locatie.

Wij zullen onze contactpersonen bij de verschillende betrokken organisaties en de klank-
bordgroep van omwonenden hierover nader informeren.






