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Geachte mevrouw, heer
Ruimte voor Asielzoekers
Vanwege de toestroom van het aantal asielzoekers in Nederland is het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) in 2014 op zoek gegaan naar huisvestingsmogelijkheden in Maastricht.
Er was op dat moment geen gemeentelijk pand beschikbaar dat direct en langdurig kon worden
gebruikt voor de opvang van asielzoekers. De gemeenteraad heeft daarom op 16 september 2014
besloten, om vanwege de urgente vraag, voor noodopvang PI Overmaze aan te wijzen als tijdelijke
opvanglocatie voor maximaal drie jaar.
Het pand Francois de Veyestraat 4-6 werd aangewezen als voorkeurslocatie voor structurele
huisvesting. Met het COA is in januari 2015 een intentieovereenkomst gesloten om de
haalbaarheid van deze locatie voor een structurele opvang van asielzoekers te onderzoeken.
Onderzoek Francois de Veyestraat 4-6
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat het zowel voor COA als voor de gemeente financieel en
ruimtelijk haalbaar is om in het pand aan de Francois de Veyestraat 4-6 een Asielzoekerscentrum
(AZC) te realiseren.
Het betreft daarmee tevens een herbestemming van een markant en stadsgezichtbepalend
gemeentelijk monument waarvan het afgelopen decennium is gebleken dat het niet eenvoudig is
hiervoor een herinvulling te vinden. Enkel de herbestemming van het bestaande gebouw zou
onvoldoende zijn om aan de programmatische vraag van het COA te voldoen waardoor er is
gekeken naar een combinatie van herbestemming van de bestaande bouw aangevuld met
nieuwbouw. Nadat voor deze locatie een onherroepelijke omgevingsvergunning is verkregen door
COA zal het gebouw en de grond aan het COA geleverd worden, naar verwachting is dat begin
2016. De locatie zal uiterlijk in september 2017 gerealiseerd zijn.
De opvang
Op deze locatie worden in totaal 600 mensen opgevangen. In de bestaande hoofdbouw kunnen 336
mensen in meerpersoonskamers gehuisvest worden. In de nieuwbouw, carrévormig gebouw met
binnenplaats en met grondgebonden woningen worden nog 264 mensen gehuisvest.
Parkeermogelijkheden worden gerealiseerd op het terrein Francois de Veyestraat 9.
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Onderwijs
De onderwijsvoorziening voor de leerplichtige asielzoekerskinderen wordt niet op de locatie Francois
de Veyestraat 4-6 gevestigd, maar wordt in de omgeving gezocht. Momenteel bevindt zich deze in
twee basisscholen te Maastricht (De Poort en De Regenboog) voor kinderen tot 13 jaar (79
leerlingen).
Het voortgezet onderwijs voor kinderen vanaf 13 jaar (40 leerlingen) zal gehuisvest worden in een
tijdelijke dependance van Internationale Schakel Klas (ISK) onderwijs voor 12 groepen in Nazareth.
Op termijn zal de structurele huisvesting van deze groepen meegenomen worden in de plannen voor
de herinrichting van de locatie Bemelergrubbe.
Communicatie
Er wordt een stadsronde, raadsronde en raadsavond georganiseerd. Wethouders Aarts (verkoop
vastgoed) en wethouder Gerats (realisatie AZC) zullen gezamenlijk deelnemen aan de stadsronde.
De stadsronde vindt plaats op 26 mei. Op verzoek van de buurt zal er vervolgens in juni 2015 een
informatiebijeenkomst plaatsvinden.
Voor aanvullende vragen over de opvang binnen een AZC verwijzen wij u naar de volgende link:
http://www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/projecten/oost/asielzoekerscentrum-azcmaastricht/ en of https://www.coa.nl/nl/asielzoekers

Met vriendelijke groet,

Jack Gerats,
Wethouder Wmo, Welzijn, Buurten, Burgerparticipatie en Vergunningen.
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