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Beste meneer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij, het college van burgemeester en wethouders, u dat wij voornemens zijn de
locatie Udesweg als voorkeurslocatie aan te wijzen voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc). Uit
een onafhankelijk onderzoek komt naar voren dat de locatie Udesweg hiervoor de meest geschikte locatie is.
In deze brief informeren wij u over het locatieonderzoek en nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst.
Onafhankelijk locatieonderzoek
De gemeenteraad heeft in juni 2015 besloten dat er een azc in de gemeente Oldambt kan komen, voor een
periode van minimaal 10 jaar en voor maximaal 1000 asielzoekers. Vervolgens is er een onafhankelijk
locatieonderzoek uitgevoerd door bureau BügelHajema uit Assen. In totaal zijn 16 locaties onderzocht aan de
hand van een multicriteria-analyse. De volgende aspecten zijn beoordeeld:
- afstand tot voorzieningen;
- bereikbaarheid per openbaar vervoer;
- sociale veiligheid;
- landschappelijke en stedenbouwkundige inpasbaarheid;
- milieu;
- verkeersveiligheid;
- planologische uitvoerbaarheid;
- technische uitvoerbaarheid;
- maatschappelijke uitvoerbaarheid;
- economische uitvoerbaarheid.
De Udesweg komt als meest geschikte locatie naar voren.
Uitnodiging inloopbijeenkomst
Voordat wij een definitief besluit nemen over de locatie, willen wij als college graag met u als direct
omwonende(n) in gesprek. Want wij kunnen ons voorstellen dat dit besluit allerlei vragen bij u oproept.
Daarom nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst.
U bent van harte welkom op dinsdag 12 april tussen 16.00 en 20.00 uur in De Tramwerkplaats in
Winschoten. Onder andere het college van burgemeester en wethouders, vertegenwoordigers van het COA,
bureau BügelHajema, Gezondheidscentrum Asielzoekers en VluchtelingenWerk Noord Nederland zijn
aanwezig om u te informeren en uw vragen te beantwoorden. Ook leggen zij uit waarom er gekozen is voor
deze locatie en hoe de procedure en de planning eruit zien.

Uw wensen, ideeën en opvattingen worden verzameld en meegenomen in het vervolgproces. Het college is
voornemens om op dinsdag 10 mei een definitief besluit te nemen en dit voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Deze brief is uw toegangsbewijs
Wij zien u graag op dinsdag 12 april in De Tramwerkplaats in Winschoten. Deze brief is uw toegangsbewijs
voor de informatiemarkt. Neem deze dus mee! Houdt u er rekening mee dat u zich moet kunnen legitimeren?
Een paspoort, ID-kaart of rijbewijs is hiervoor voldoende.
Meer informatie
Heeft u na afloop van de bijeenkomst nog vragen? Dan kunt u voor de meest actuele informatie terecht op
www.gemeente-oldambt.nl/azc en op www.coa.nl. Op onze website vindt u een tijdlijn, een overzicht met
antwoorden op de meest gestelde vragen en een contactformulier. U kunt ons ook een e-mail sturen via het
e-mailadres azc@gemeente-oldambt.nl of bellen met (0597) 48 20 00.
Persbericht
Wij vinden zorgvuldige communicatie over dit onderwerp erg belangrijk. Omdat wij het van groot belang
vinden eerst u, als omwonende, te informeren, ontvangt u nu deze brief. Pas aan het eind van de middag
versturen wij een persbericht. Voor de volledigheid hebben wij het persbericht als bijlage met deze brief
meegestuurd.
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