DOMEIN
SAMENLEVING

Aan de bewoners in Driehuis

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Gemeente Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJMUIDEN
T 14 0255
F 0255 567 760
www.velsen.nl
E info@velsen.nl
Correspondentieadres
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voor informatie

Bijlagen

Datum

opvang@velsen.nl

Geen

21 juni 2022

Onderwerp

Informatie-inloopavond tijdelijke opvang Driehuis

Beste heer/mevrouw,
U bent er waarschijnlijk van op de hoogte: Nederland kent een groot probleem in de
opvang van mensen van buiten ons land. Dit gaat naast Oekraïense vluchtelingen
ook om asielzoekers.
Het college wil, passend bij de schaal van onze gemeente, een bijdrage leveren aan
de oplossing. Onder meer door mee te werken aan opvang van alleenstaande
minderjarige vluchtelingen (AMV-ers). Ons voornemen is dat het Centraal Orgaan
Asielzoekers (COA) dit gaat realiseren in de voormalige Levvel 5 jeugdhulpinstelling
in Driehuis.
We streven hier naar een plek voor 60 tot 100 AMV-ers voor een periode van vijf
jaar. We denken dat we dit rond 1 augustus en uiterlijk op 1 september kunnen
realiseren. De bestuursovereenkomst met het COA kan naar verwachting binnenkort
getekend worden.
Graag nodig ik u uit voor een informatie-inloopavond op dinsdag 28 juni tussen
19.00 en 21.00 uur. Dit vind plaats op een locatie in Driehuis. Deze locatie ontvang u
later. U kunt zelf bepalen hoe laat u binnen deze tijd komt.
Ruimte voor vragen
Tijdens de inloopbijeenkomst hebben we verschillende tafels waar u terecht kunt met
uw vragen. Vertegenwoordigers van organisaties spreken hier met u over de opvang.
U kunt zelf aansluiten bij een tafel als u vragen heeft voor een bepaalde organisatie.
Bij de bijeenkomst zijn naast mij en wijkwethouder Sebastian Dinjens, in ieder geval
ook vertegenwoordigers van de volgende organisaties aanwezig om vragen te
beantwoorden:
-

COA;
Politie en handhavers gemeente;
Stichting Vluchtelingenwerk;

-

Medewerkers gemeente: projectleider, veiligheid en communicatie.

Aanmelden
De informatieve bijeenkomst is speciaal bedoeld voor u als omwonende uit Driehuis.
Daarom is de bijeenkomst besloten en moet u zich vooraf aanmelden. Dat kan door
een e-mail met uw naam en adres te sturen aan opvang@velsen.nl. U kunt zich
aanmelden tot en met a.s. maandag 26 juni.
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