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Geachte heer, mevrouw, 

 

U ontvangt deze brief om u te informeren over een nieuw verzoek van het COA (Centraal 

Orgaan opvang asielzoekers) voor uitbreiding van procesopvanglocatie De Kruisberg.  

 

Sinds de zomer van 2014 biedt De Kruisberg onderdak aan 350 vluchtelingen. Dit aantal is 

afgelopen september uitgebreid met 225 extra opvangplekken voor de duur van maximaal 6 

maanden. Inmiddels ligt er een nieuw verzoek van het COA voor ophoging van het aantal naar 

800 plekken voor de duur van 5 jaar (tot 2019). COA wil deze plekken realiseren door middel 

van het plaatsen van zogeheten “paviljoens” en woonunits op het binnenterrein van De 

Kruisberg. 

 

Bestuursovereenkomst 

Zoals u weet hebben COA en de gemeente Doetinchem een bestuursovereenkomst over de 

procesopvanglocatie (pol) in de Kruisberg. In deze overeenkomst staat dat uitbreiding naar 

maximaal 800 bewoners in De Kruisberg alleen kan na toestemming van het college en na 

raadpleging van de gemeenteraad. We hebben met u afgesproken dat als het COA een verzoek 

doet tot uitbreiding, wij dit eerst met u als omwonenden en de gemeenteraad bespreken, 

alvorens een besluit te nemen.  

 

Voorgenomen besluit 

Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen, weegt voor 

ons ook het belang van de leefbaarheid in uw buurt zwaar. Tijdens eerdere bijeenkomsten is 

ons duidelijk geworden dat u als buurt de noodzaak voor opvang erkent en de afgelopen 

ontwikkelingen hebt geaccepteerd. Het college van b&w is voorlopig tot de conclusie gekomen 

dat ophoging naar 800 opvangplekken uw buurt te zwaar zou kunnen belasten. Om die reden 

zijn wij van plan te besluiten geen medewerking te verlenen aan het verzoek van COA.  

 

Gemeenteraad 

Dit voornemen leggen wij voor aan de gemeenteraad die zich er over mag uitspreken.  

Op https://besluitvorming.doetinchem.nl of in Stad.Doetinchem leest u wanneer dit onderwerp aan 

de orde is. U bent dan van harte welkom hierbij als toehoorder aanwezig te zijn.  

https://besluitvorming.doetinchem.nl/
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Uiteraard kunt u ook inspreken als u dat wenst. Dit doet u na aanmelding via 

griffie@doetinchem.nl of (0314) 399 541. Na de raadsvergadering neemt het college een 

definitief besluit. Wij informeren u hierover dan weer (per brief). 

 

Vragen?  

Wij streven er naar u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op De 

Kruisberg. Mocht u naar aanleiding van deze brief toch nog vragen of opmerkingen hebben, dan 

kunt u contact opnemen met de wijkregisseur van wijk Noord, de heer Albert Ordelman, 

(0314) 377 212 of a.ordelman@doetinchem.nl 
 

 

 

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

secretaris        locoburgemeester 
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