
PLAN 60 - 100 ALLEENSTAANDE MINDERJARIGE VLUCHTELINGEN (AMV’ERS)  IN LEVVEL5 

Aan het College en de Raad van Velsen, 

 

Geacht College, geachte leden van de Raad, 

In 2015 ontstond het plan om 80 statushouders gedurende tien jaar te huisvesten in het Missiehuis. 
De reactie van de omwonenden was gematigd positief: de statushouders waren welkom, maar er 
werd wel aangedrongen op 24-uurs begeleiding en voldoende dagbesteding. Tijdens een infoavond 
meldden zich 60 (!) vrijwilligers die zich wilden inzetten voor deze ‘nieuwe Nederlanders’. 

Nu ligt er een plan om 60 - 100 AMV’ers te huisvesten in de leegstaande panden van Levvel5 voor de 
komende vijf jaar. Naar verwachting zullen de Driehuizenaren niet anders reageren dan in 2015. De 
wantoestanden in Ter Apel zijn een aanfluiting voor het asielbeleid in ons welvarende land. Door de 
huisvesting in Driehuis voor vijf jaar te garanderen wordt deze groep kwetsbare kinderen stabiliteit 
en rust geboden om zich voor te bereiden op een leven in Nederland.  

Niet alle jongeren hebben zicht op een verblijfsvergunning,  Ook minderjarige asielzoekers uit veilige 
landen zullen deel uitmaken van de groepen in de panden aan de Duin en Kruidbergerweg. Zij vallen 
onder de Dienst Terugkeer en Vertrek: zelfstandig als het kan, gedwongen als het moet. Individuen 
uit deze groep willen hun begrijpelijke frustratie nog weleens afreageren binnen de groep en in de 
omgeving. 

Wijkcomité Driehuis heeft een aantal vragen aan Nidos (de voogdij-instelling voor AMV’ers) en de 
gemeente Velsen: 

A. Pal naast de leegstaande panden van Levvel5 wonen twee groepen van acht kwetsbare  
jongeren, die begeleid worden vanuit ’s Heeren Loo. Er is tot nu toe geen enkele vorm van 
overleg geweest met ’s Heeren Loo! De combinatie van deze twee groepen jongeren en       
60 - 100 AMV’ers lijkt ons problematisch; 

B. Alle deskundigen en instanties die zich bezighouden met AMV-vraagstukken pleiten voor 
kleinschalige opvang in kleine groepen. Deze opvatting dient volgens ons leidend te zijn voor 
het maximaal op te nemen aantal AMV’ers in Driehuis. In de panden van Levvel5 was ruimte 
voor maximaal 48 cliënten!  Hoe komt de gemeente aan een aantal van 60 – 100 AMV’ers? 

C. Wij hebben begrip voor de frustratie van de jongeren die geen verblijfsvergunning krijgen en 
zijn benieuwd naar de aanpak van Nidos en de gemeente om frustratie en eventuele agressie 
te voorkomen en te beteugelen.  

D. Loopt de instroom van AMV’ers straks gelijk op met de aanname van gekwalificeerd 
personeel? 

E. Komt er een keiharde garantie dat de opvang over vijf jaar stopt? 
F. Is het wenselijk en mogelijk dat omwonenden op enigerlei wijze hulp kunnen bieden aan de 

AMV’ers? 
 

Met een vriendelijke groet, 
namens Wijkcomité Driehuis, 
 

Ab Kraaijeveld (voorzitter) 


