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28 augustus 2015 

 

225 extra vluchtelingen 

Gisteren werden we overvallen door het bericht dat POL De Kruisberg met onmiddellijke ingang 

tijdelijk 225 extra asielzoekers opvangt. Kort voor het bericht naar buiten zou komen nam de 

gemeente contact met ons op en werden we uitgenodigd om ’s avonds te komen praten over de 

situatie. Tijdens dat gesprek heeft wethouder Langeveld aangegeven dat het COA begin augustus 

gevraagd had om voor de duur van 3 maanden 225 extra mensen op te vangen op De Kruisberg. Het 

gemeentebestuur was gezien de tijdelijkheid van dat verzoek genegen om dit toe te staan. De 

huidige bestuursovereenkomst zou daarmee opgerekt worden, maar 3 maanden zijn te overzien, 

waarna weer binnen de bestuursovereenkomst verder gewerkt zou kunnen worden. Op basis van 

diezelfde bestuursovereenkomst zou het verzoek tot tijdelijke uitbereiding via instemming van de 

gemeenteraad lopen. Dat is een van de harde afspraken in de bestuursovereenkomst. Om deze 

plannen toe te lichten had de gemeente vast op maandag 31 augustus een zaal gereserveerd bij 

zalencentrum De Kruisberg om daar de buurt te kunnen informeren. 

Bestuursovereenkomst van tafel geveegd 

Eergisteren kwam er plotseling een telefoontje van staatssecretaris Dijkhoff. Hierin deelde hij mee 

dat het kabinet besloten had dat er per direct 225 extra vluchtelingen gehuisvest zouden worden in 

De Kruisberg. Het kabinet heeft op die manier naar het grootste machtsmiddel gegrepen en 

daarmee de gemeente Doetinchem, de lokale democratie en de buurt buitenspel gezet en ook de 

huidige bestuursovereenkomst van tafel geveegd. Kortom, we staan met lege handen en het is 

treurig dat het spel zo gespeeld wordt. 

Gisterenavond kwamen er al direct vrachtwagens en een grote kraanwagen om units 

(waarschijnlijk douches en toiletten) te plaatsen naast de twee sporthallen op het POL-terrein waar 

de extra vluchtelingen opgevangen gaan worden. Het gaat om de sporthal in het ‘Huis van 

Bewaring’ en de sporthal naast het kerkje aan de andere kant van het terrein. De bouwvakkers zijn 

met hun materieel tot diep in de nacht bezig geweest en toen de politie kwam kijken rond 23.25u 

was de kraan net weg en zou men in stilte verder gaan met de bouw. 

Hoe denkt het buurtcomité over de situatie 

Wij lopen niet weg voor de verantwoordelijkheid om mensen in nood op te vangen. Dat deden we 

vorig jaar niet en ook nu niet. Drie maanden tijdelijke opvang geeft tijd om andere locaties te 

verkennen waar die 225 mensen na de drie maanden ondergebracht zouden kunnen worden. 

Locaties zijn er echt wel te vinden en zo kunnen ook andere buurten dan hun verantwoordelijkheid 

nemen, zonder dat De Kruisberg het hele vluchtelingenprobleem moet dragen. 
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We zijn niet blij met deze ‘overval’. We hebben ons altijd redelijk opgesteld en geprobeerd de 

leefbaarheid van onze wijk op peil te houden. We rekenen er op dat het COA ervoor zorgt dat dit zo 

blijft. Sterker nog: we gaan er van uit dat het COA meer voor ons zal doen. 

Het kan niet zo zijn dat wij als buurt nu niet meer weten waar we aan toe zijn. De 

bestuursovereenkomst is van tafel. Er worden van nu af aan 575 mensen opgevangen in de POL.  

Onze eisen: 

1. De extra opvang is voor maximaal 3 maanden. 

2. De bestuursovereenkomst blijft van kracht. 

3. Het COA moet zorgen voor goede recreatievoorzieningen voor POL-bewoners nu 2 sporthallen 

als slaapzalen in gebruik zijn. 

4. Het COA moet zorgen voor veilige opvang, zeker nu er zoveel mensen op het terrein zijn. 

5. Het COA moet veel beter zorgen voor rust op het terrein tussen 22.00 en 7.00 uur. Dat lukt nu al 

niet en houdt direct omwonenden uit hun slaap. 

6. COA en gemeente moeten zorgen voor andere locaties in de gemeente voor extra opvang. Het kan 

niet zo zijn dat slechts één woonwijk hiervoor opdraait. 

 

Kom naar de informatieavond maandag! 

De gemeente organiseert aanstaande maandag een informatieavond in zalencentrum De Kruisberg. 

De wethouder zal daar uitleggen hoe ons gemeentebestuur over de nieuwe situatie denkt. Het COA 

zal er ook zijn, Wij zijn er als buurtcomité uiteraard ook.  

Kom naar deze bijeenkomst! Laat u bijpraten en geef uw mening. Uw mening is ook voor ons erg 

belangrijk. 

Nieuwsbrief 

We verspreiden deze nieuwsbrief eenmalig op papier om zo ook de mensen te bereiken die zich nog 

niet geabonneerd hebben op deze nieuwsbrief. Mocht u op de hoogte willen blijven van het nieuws 

van het buurtcomité geef dan uw mailadres door aan kruisbergleefbaar@gmail.com o.v.v. 

‘aanmelding nieuwsbrief’ en geef daarbij dan ook uw adres even door. 

Met vriendelijke groet, 

Buurtcomité De Kruisberg, kruisbergleefbaar@gmail.com   

Theo van Ampting, Roy Bergevoet, Christian Bosman, Luuk Ebbers, Jacques Engelen , Paul Hilferink, 

Marjon Jager, Richard Kremer, Alfred Lijzenga, Corine Ras, Sanne Striekwold en Rick Takkenkamp 
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