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Onderwerp: Berichtgeving gebruik pol De Kruisberg 

Portefeuillehouder: Wethouder Langeveld  

Datum: 8 april 2015 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Sinds juni 2014 fungeert De Kruisberg als procesopvanglocatie1 (pol). Op zaterdag 4 april 2015 

verscheen een bericht in de media dat er geen vluchtelingen meer aanwezig zouden zijn op de 

locatie De Kruisberg.  

 

Kern van de boodschap 

Het COA heeft bevestigd dat er op dit moment weinig vluchtelingen gehuisvest zijn op deze 

locatie. In het weekend van 4 april heeft het personeel vrij gekregen en werden de zittende 

16 vluchtelingen tijdelijk overgeplaatst naar de pol Arnhem. Dit is een bedrijfsmatige afweging 

die COA eigenstandig maakt. Politie en brandweer zijn hierover door het COA vooraf 

geïnformeerd. 

 

Voorafgaand aan de berichtgeving heeft de pers de wethouder de vraag gesteld of pol 

De Kruisberg leeg stond. De wethouder heeft vervolgens ambtelijk opdracht gegeven om uit 

te zoeken of dit klopte. Op basis van ingewonnen informatie bij het COA over de (tijdelijke) 

leegstand, heeft de wethouder de media bevestigd dat De Kruisberg op dat moment (4 april) 

leeg stond. 

 

Vanaf week 15 (week van 6 april tot 12 april) worden er weer vluchtelingen verwacht in pol 

De Kruisberg. 

  

Verdere toelichting 

Er bestaat geen relatie tussen het aantal vluchtelingen in pol De Kruisberg en het besluit van 

het college van burgemeester en wethouders op 24 maart 2015 om geen medewerking te 

verlenen aan een haalbaarheidsonderzoek naar een gezamenlijke vreemdelingen locatie (GVL). 

                                                
1 In een procesopvanglocatie worden asielzoekers opgevangen die in de eerste fase van de asielprocedure zitten. 

Het verblijf is van tijdelijke aard (gestreefd wordt naar 2 tot 3 weken) en gericht op relocatie elders). 

 


