
Aanpak opzetten klankbordgroep opvanglocatie asielzoekers   

Haagse Schouwweg 8a t/m n. 

In de klankbordgroep gaan omwonenden, omliggende bedrijven en andere 

samenwerkingspartners samen met de gemeente en het COA praten over (de komst van) de 

opvanglocatie voor asielzoekers aan de Haagse Schouwweg. Het is ons gezamenlijk belang 

om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen; in goede harmonie, met zo min mogelijk 

overlast in de wijk. We willen dat de opvanglocatie een onderdeel wordt van het leven in de 

wijk. Om de bijeenkomsten en samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen en de 

verwachtingen duidelijk te hebben, vinden we het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken 

te maken over wat we gaan doen en hoe wij dat gaan doen. 

Wat is de functie van de klankbordgroep?  

De klankbordgroep heeft een meedenkende rol. Deelnemers kunnen aangeven wat zij rond 

de opvanglocatie belangrijk vinden, welke informatie zij willen ontvangen en welke bijdrage 

zij zelf willen leveren voor een goed verloop van de samenwerking. Ook problemen en 

knelpunten aandragen en mogelijke ideeën, wensen en oplossingen inbrengen. Alle ideeën 

zijn welkom en worden door de gemeente serieus genomen. In de klankbordgroep bedenken 

we samen haalbare en uitvoerbare oplossingen voor problemen en knelpunten. Voorop staat 

het gezamenlijke doel; we willen een fijne leefomgeving behouden. Het gezamenlijke belang 

van de bewoners, omliggende bedrijven en andere samenwerkingspartners altijd boven het 

individuele belang. Oplossingen die worden besproken in de klankbordgroep moeten 

haalbaar zijn. De gemeente en/of het COA kunnen randvoorwaarden stellen aan een 

oplossing. Een randvoorwaarde kan bijvoorbeeld zijn het beschikbare budget. Uiteindelijk 

berust de verantwoordelijkheid voor de aanpak bij de gemeente en het COA.  

Samenstelling  

De klankbordgroep bestaat uit bewoners (en buurtverenigingen), omliggende bedrijven, 

andere samenwerkingspartners, die zich hebben aangemeld om deel te nemen, 

vertegenwoordigers van de gemeente en van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 

(COA). De klankbordgroep bestaat op dit moment uit 24 leden, naast vertegenwoordigers 

van de gemeente, COA, de wijkagent en de BOA.  

Van mensen die deelnemen aan de klankbordgroep verwachten we het volgende: 

- Je neemt actief deel aan de overleggen; 

- Je hebt een constructieve houding met steeds het gezamenlijke belang voor de wijk voor 

ogen; 

- Je bent bereid tijd te investeren om samen met de gemeente de buurt op de hoogte te 

houden en signalen op te vangen.  

Organisatie van de klankbordgroep bijeenkomsten 

De gemeente heeft het initiatief genomen voor de eerste bijeenkomst. De volgende 

bijeenkomst wordt aan het eind van het overleg besproken en vastgesteld. Een collega van 

de gemeente begeleidt de bijeenkomsten als voorzitter en gespreksleider. Ook wordt er een 

verslag op hoofdpunten van de bijeenkomst gemaakt en verspreid onder de deelnemers.  

Omgang met de pers 

In eerste instantie is het vertrouwelijk wat we samen bespreken. Van elke bijeenkomst wordt 

een verslag gemaakt, dat met alle leden van de klankbordgroep gedeeld wordt. Het verslag 

wordt niet gepubliceerd op de website van de gemeente. Wel kan het zo zijn dat het verslag 

opgevraagd wordt, bijvoorbeeld door de pers en/of andere betrokkenen en/of in het kader 

van de wet open overheid (Woo).  



Frequentie van de klankbordgroep 

De klankbordgroep komt in beginsel elke drie maanden bij elkaar. Tijdens elke 

klankbordgroep wordt besproken of deze frequentie nog noodzakelijk of toereikend is.  


