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Notulist Simone Eefting en Hidde Hoogen Stoevenbeld 

 

Agendapunten 

1. Welkom 
Simone Eefting heet iedereen welkom en geeft kort aan waarom we bij elkaar zijn gekomen. 
Iedereen stelt zich kort voor. 
 
Aantoon van Dijk merkt op dat hij de stukken niet ontvangen heeft. Dit geldt ook voor de 
vertegenwoordigers van het ECC.   

2. Stand van zaken 
Peter geeft aan dat de verbouwing voorspoedig verloopt. Het lijkt er nu op dat het azc halverwege 
februari 2023 gereed is, eerder dan oorspronkelijk gedacht. In principe gaat het om 340 bedden in 
4-persoonskamers verspreid over 3 verdiepingen. In het contract tussen gemeente en COA wordt 
gesproken over een capaciteit van maximaal 440 personen. Dit komt omdat er rekening wordt 
gehouden met gezinnen met (jonge) kinderen. De bedoeling is dat die kinderen bij de rest van het 
gezin op de kamer zitten, waardoor er bijvoorbeeld 5-persoonskamers kunnen ontstaan. Het is nu 
nog niet te zeggen hoeveel gezinnen er worden verwacht. De gemeente is al wel bezig om te 
onderzoeken of en op welke wijze er onderwijs geboden kan worden aan de kinderen.  
 
Vanuit een buurtbewoner komt de vraag hoe buurtbewoners in contact kunnen komen met de 
bewoners en de COA-medewerkers in het azc. Bijvoorbeeld om iets te organiseren voor de 
bewoners of voor vrijwilligerswerk. Dit contact verloopt via het COA. Ook kunnen er afspraken 
gemaakt worden tussen het COA en organisaties in de buurt. 
 
Er zijn ook vragen over de rol van Vluchtelingenwerk bij het azc. Vluchtelingenwerk heeft vooral 
een rol als er statushouders in de opvang zitten. In dit geval gaat het om de reguliere opvang van 
asielzoekers, dus geen crisisnoodopvang. Het kan wel zijn dat er mensen met een status in het azc 
komen te wonen. 
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3. Bespreken verslag en actiepunten 
Het verslag is vastgesteld en de acties zijn bijgewerkt. 
 
Vanuit een buurtbewoner komt de vraag of er rekening wordt gehouden met verschillende 
geloofsstromen binnen de bewoners door bijvoorbeeld verschillende gebedsruimtes te regelen. 
Het COA geeft aan geloofsneutraal te zijn en hier in principe niet actief iets aan te doen. Het gaat 
om te veel verschillende geloofsovertuigingen om aan allemaal recht te doen. Meestal vinden de 
bewoners al snel aansluiting binnen de stad. Als er initiatieven zijn vanuit bijvoorbeeld kerken kan 
de gemeente helpen met het maken van koppelingen.  
 

4. Bespreken aanpak opzetten klankbordgroep opvanglocatie asielzoekers Haagse Schouwweg 
8a-n  
 
In de opzet staat beschreven dat de meerderheid van de stemmen doorslaggevend is. Emile geeft 
aan dat hij dit een te zware afspraak vindt. De klankbordgroep is geen besluitvormend orgaan, 
maar is bedoeld om samen het gesprek te voeren over wat voor problemen en mogelijkheden er 
zijn. Verder stelt Emile voor om in de opzet niet alleen over bewoners, maar ook over omliggende 
bedrijven te spreken. 
 
Er is nog discussie over samenstelling van de klankbordgroep. Nu bestaat die uit zowel bewoners 
als bedrijven. Aan de ene kant wordt er voorgesteld om de klankbordgroep op te splitsen in 
bewoners en bedrijven, omdat de belangen verschillend zijn. Aan de andere kant lijkt het de 
bewoners nuttig om te weten wat er speelt bij de bedrijven. Vooralsnog is de conclusie dat 
bewoners en bedrijven samen aan tafel blijven zitten. 
 
Er zijn vragen over de openbaarmaking van het verslag. Er is overeenstemming dat er niks geheims 
wordt besproken en dat het verslag niet een al te formele status krijgt. De bedoeling is om het 
verslag met elkaar te delen. De gemeente zal het niet op de website plaatsen. Mocht het 
opgevraagd worden dan zullen wij het delen.  
 
Een van de deelnemers geeft aan dat er sprake zou moeten zijn van een adviserende rol in plaats 
van een meedenkende rol voor de klankbordgroep. De reden dat er voor de eerste beschrijving is 
gekozen is om recht te doen aan de beslissende rol van de gemeente en het COA, waarbij het 
meedenken vanuit de klankbordgroep van groot belang is om goede beslissingen te kunnen 
nemen.  
 
Simone past het voorstel op basis van de bespreking aan en de definitieve versie wordt 
meegestuurd met het verslag.  
 

5. Aanpak volgende bijeenkomst 
De volgende bijeenkomst is medio februari, waarbij wij de klankbordgroep combineren met een 
bezichtiging van de opvanglocatie. De leden van de klankbordgroep worden begin januari 
geïnformeerd over de datum.  
Daarnaast wordt afgesproken om elke drie maanden vooralsnog bij elkaar te komen, dus de 
eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden in april 2023. Per keer bekijken wij of de frequentie 
nog goed is of dat deze omlaag of omhoog moet.  
 
Er volgt aan iedereen een uitnodigingsverzoek via Outlook-agenda. 

6. Rondvraag 
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 Bewoners, bedrijven en sportverenigingen willen een goede buur zijn. Er zijn veel leuke 
initiatieven, maar deze sluiten niet altijd aan bij de vraag vanuit de bewoners van een azc. Het op 
elkaar afstemmen van vraag en aanbod is lastig.  

7. Afsluiting 
Dank voor de aanwezigheid en betrokkenheid. 

 
 
 
ACTIE- EN BESLUITENLIJST Klankbordgroep 
                 

Nr. Omschrijving vraag/opmerking Aangewezen 
Perso(o)n(en)/organisaties 

Opmerkingen 

ACTIES  

1.  Kunnen we iets betekenen vanuit de 
wijk? Waar is behoefte aan? 
Baukje geeft aan dat het COA werkt 
met een aanpak ‘#meedoen’ 
waarmee activiteiten en vrijwilligers 
(bewoners van de opvanglocatie) met 
elkaar in contact gebracht worden.  

Allen Er is altijd behoefte 
aan vrijwilligers  

2.  In kaart brengen van de bestaande 
samenwerkingsverbanden van het 
COA met o.a. welzijnswerk en 
bekijken op welke wijze Leidse 
welzijnsorganisaties betrokken 
kunnen worden 

Peter Zwaan met o.a. 
Incluzio 

Mede op basis van de 
werkafspraken die als 
bijlage bij de 
Bestuursovereenkomst 
worden opgesteld 
tussen de gemeente 
en COA 

3.  Concept looproute op basis van een 
schouw die gedaan is aanvullen 

Mirjan van der Blom, 
Robert Bor, Jos van Iersel 
en Marian Kösters pakken 
dit samen op 

 

4.  Analyse mogelijkheden verbeteren 
verlichting openbare ruimte i.r.t. 
verlichting op eigen terrein bedrijven 

Anja van der Meer in 
overleg met Fleur van der 
Steen, Emile van der Linde 
en Wouter Jongerius 

 

5.  In de leefregels opnemen dat 
handhaving van de rust op de 
begraafplaats belangrijk is.  

Peter Zwaan COA begeleidt 
bewoners hierin, mede 
aan de hand van de 
sociale kaart die 
opgesteld wordt over 
de omgeving. 

6.  Zorgen rondom roken onder de luifel 
van ECC Leiden > Peter neemt dit in 
de leefregels op 

Peter Zwaan  

7.  Opstellen sociale kaart en toesturen 
aan leden klankbordgroep om aan te 
vullen 

Peter Zwaan en allen Voor eind januari 2023  

8.  Er is een wens geuit om inzicht te 
krijgen in de bestuursovereenkomst 
en de werkafspraken die tussen de 

Gemeente en COA Medio januari kunnen 
de stukken ter 
informatie gedeeld 
worden.   
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gemeente en het COA opgesteld 
worden.  

9.  Behoefte bij medewerkers Z&Z om 
bewoners opvanglocatie welkom te 
heten. Met elkaar in overleg over de 
wijze waarop.  

Emile van der Linde en 
Peter Zwaan 

Voor medio februari  

10.  Decos en Incluzio stemmen ook graag 
met Peter af hoe zij zich kunnen 
inzetten voor de bewoners 

Ferry Veijgen en Jacqueline 
Vernooy 

 

11.  Opzet maken bewonersbrief en deze 
delen met leden klankbordgroep voor 
input (met name duidelijke afspraken 
voor inzet vrijwilligers en/of doneren 
spullen) van belang 

Victorine Kleijkers Voor begin februari 

12.  Communicatiekalender maken met 
belangrijke momenten rondom AZC 

Victorine Kleijkers Voor begin februari 

13.  Overzicht van contactpersonen 
opstellen 

Allen  

14.  Er wordt nog gekeken hoe of er 
verlichting toegevoegd kan worden 
aan de donkerste plekken die geen 
openbare ruimte zijn 

Anja van der Meer  

 


