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Beste meneer/mevrouw,
Wij sturen u deze brief om u te vertellen dat er voorlopig geen asielzoekerscentrum aan de Udesweg in
Winschoten komt. De instroom van asielzoekers is op dit moment zo laag dat er veel minder (extra)
opvangplekken nodig zijn.
Voorlopig geen azc aan de Udesweg en geen onderzoek tweede locatie
Op 12 september is er overleg geweest tussen de burgemeesters van de Groninger gemeenten en het COA
over de consequenties van de gedaalde instroom van asielzoekers. Gezien de huidige en verwachte
instroom van vluchtelingen komen de plannen voor alle locaties in de provincie Groningen in een ander
daglicht te staan. Dit betekent dat er voorlopig geen asielzoekerscentrum (azc) aan de Udesweg in
Winschoten komt. De zoektocht naar een tweede opvanglocatie in de gemeente is ook stopgezet.
Wat betekent dit voor de toekomst?
Wij realiseren ons terdege dat de instroom van vluchtelingen niet te voorspellen is. Wij hebben bij het COA
aangegeven dat er nog steeds commitment is voor het realiseren van een azc. Als het COA in de nabije
toekomst nogmaals een beroep op onze gemeente doet voor de opvang van vluchtelingen, dan staan wij
hiervoor open. Afhankelijk van de vraag van het COA zal gezocht worden naar een geschikte locatie. Op
voorhand wordt hier niets bij uitgesloten.
De verminderde instroom heeft ook gevolgen voor de noodopvang in Beerta
Door de gedaalde instroom, is er geen vraag meer naar noodopvang. De noodopvang in Beerta sluit daarom
op korte termijn. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dat precies is. Daarover zijn het COA en de
gemeente Oldambt nog in gesprek.
Heeft u nog vragen?
Wij hopen dat wij u zo voldoende geïnformeerd hebben. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen?
Neem dan contact op met Grietje Schonewille, projectleider, via telefoonnummer 06 31 78 05 70.
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