Aan de bewoners van de Wibautstraat, Troelstralaan,
Vliegenstraat, Domela Nieuwenhuisstraat, Thorbeckelaan,
Groen van Prinsterersingel, Heemskerkstraat, Colijnstraat,
Cort van der Lindenstraat, De Visserstraat, Slotemaker de
Bruïnestraat, De Kempenaerstraat, De Savornin Lohmansingel,
Van Hallstraat, Tak van Poortvlietstraat, Goeman Borgesiusstraat,
Talmastraat en Idenburgstraat.
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uitnodiging inloopavond PWA kazerne op 23 september

Geachte omwonende van de PWA kazerne,
Op woensdag 9 september hebben wij u als omwonende van de PWA kazerne geïnformeerd over de
recente ontwikkelingen. Wij hebben u laten weten dat de gemeente gaat meewerken aan het verzoek van
het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de kazerne als regulier asielzoekerscentrum (AZC) te
e
gaan gebruiken vanaf 2 helft 2016. Het wordt een opvanglocatie voor de middellange termijn (10 jaar) waar
circa 500 personen gehuisvest zullen worden. We kunnen ons voorstellen dat deze ontwikkeling bij u veel
vragen oproept.
Afspraken
Het COA gaat de komende tijd plannen maken voor de invulling van de locatie. Daarnaast zal de gemeente
met het COA afspraken gaan maken over onder andere veiligheid, verkeer en leefbaarheid, onderwijs en
gezondheidszorg. We horen graag welke aandachtspunten hierbij wat u betreft van belang zijn.
Inloopavonden
Om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren organiseren de gemeente en het COA twee
inloopavonden. Het inhoudelijke programma is voor beide avonden gelijk. De eerste avond is bedoeld voor
direct omwonenden en andere direct betrokkenen, de tweede avond is bedoeld voor de buurtbewoners die
wat verder van de PWA kazerne wonen.
U bent welkom!
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor de eerste inloopavond.
Datum:
Locatie:
Tijdstip:
Uitgenodigd zijn:

woensdag 23 september 2015
grote zaal PWA kazerne
tussen 18.00 en 21.00 uur
- bewoners van bovengenoemde straten
- overige genodigden zoals scholen, winkeliers uit de buurt

Het doel van de inloopavond is om met u in gesprek te gaan. Daarom is gekozen voor een inloopavond,
waar u binnen kunt lopen wanneer het u uitkomt. U kunt op deze avond vragen stellen aan het COA,

Bijlagen:

Postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-mail gemeente@gouda.nl
website www.gouda.nl

betrokken organisaties en de gemeente. Ook kan de informatie die al bekend is rondom de vestiging van het
AZC met u gedeeld worden. Ook bent u in de gelegenheid aandachtspunten mee te geven.
Door de spreiding in inlooptijd, verwachten we ook een spreiding van het aantal bezoekers op de avond
waardoor iedereen in de gelegenheid is het gesprek aan te gaan.
Wie zijn er voor u die avond?
Op deze avond worden er verschillende gesprekstafels ingericht. Het COA, Vluchtelingenwerk, de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) en gemeente staan u
graag te woord.
Meer informatie
Op onze website treft u alle informatie aan over de vestiging van het AZC in Gouda op
www.gouda.nl/asielzoekers. Antwoorden op veelgestelde vragen over AZC’s, COA, haar werkzaamheden en
aanpak kunt u vinden op www.coa.nl, maar stelt u ze gerust ook tijdens de inloopavond. Voor meer
informatie vanuit de gemeente kunt u bellen met 14 0182.
We hopen u te zien op deze inloopavond. Wilt u deze uitnodiging meenemen naar de inloopavond?

Het college van burgemeester en wethouders,
Voor deze,
De burgemeester,

Dr. M. Schoenmaker
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