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'Geen vluchteling meer te bekennen op 
De Kruisberg in Doetinchem'
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DOETINCHEM - Er is geen vluchteling meer 
te bekennen op proces opvanglocatie (pol) 
De Kruisberg in Doetinchem. Dit bevestigt 
Frans Langeveld, wethouder van de 
gemeente Doetinchem. Op De Kruisberg, 
sinds juni 2014 pol, is plek voor 350 net in 
Nederland gearriveerde asielzoekers.

"De mensen die nu massaal uit Syrië naar 
Nederland komen doen dat uit oogpunt van 
gezinshereniging", zegt Langeveld. "Die 
belanden niet op De Kruisberg maar bij hun 
gezin. Verder is de instroom van 
vluchtelingen een stuk minder dan een jaar 
geleden. Ik vraag COA (Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers, red.) na het 
weekeinde hoe het verder gaat."

Asiel 
Een pol is het eerste station voor 
asielzoekers in Nederland. Van hieruit wordt 
asiel aangevraagd bij de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND). Zo'n procedure duurt zes weken. Daarna vertrekken de 
vluchtelingen naar een asielzoekerscentrum waar ze langdurig kunnen blijven.

Dagkoers 
Jan Willem Anholts, woordvoerder van COA, zegt dat er weinig vluchtelingen op De 
Kruisberg zitten: "Maar nog wel wat. Hoeveel kan ik niet zeggen. Ik geef geen 
dagkoersen. Vorige week waren er ook bijna geen vluchtelingen."
Volgens Anholts kan de situatie razendsnel veranderen. "Het aantal vluchtelingen kan 
ineens weer toenemen", zegt Anholts. "Nu is de instroom laag en de doorloopsnelheid 
via de IND heel hoog. Behalve De Kruisberg staat ook de pol in Zaanstad leeg. Wél 
hebben we meer asielzoekerscentra nodig om de mensen op te vangen die met een 
verblijfsvergunning uit de pols komen."

COA vroeg de gemeente Doetinchem twee weken terug mee te werken aan een 
onderzoek of van de pol De Kruisberg een asielzoekerscentrum kon worden gemaakt. 
Doetinchem weigerde dat.
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