
 

 

 

 

 
 

notulen 
 

naam overleg Omwonendenoverleg azc Hardenberg 

datum overleg 31-05-2016 

aanwezig Teun Wolbink (PB Rheerzerveen/ Heemserveen, AK en 

Ronald Roerdinkholder  (PB Marslanden), Ria Braaksma (

PB Heemse), Mark van der Mast  (Ondernemers Haardijk), 

Eddy Schottert (Omwonende), Kirsten Godefroy (

Omwonende), Eric Poelenije (Omwonende), Martin 

Veurink (Politie), Peter Snijders (gem. Hardenberg), René 

de Vent (gem. Hardenberg), Arnoud Pullen (gem. 

Hardenberg), Liesbeth Kleisen (COA, voorzitter), Ria 

Huiskes (COA, notulist), Martin Wieringa (COA) 

niet aanwezig mk Vivienne Greveling (gem. Hardenberg), Linda Duigman 

(Ondernemers Haardijk) 

 

1. Opening 

Liesbeth opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Speciaal welkom voor burgemeester Peter Snijders en wethouder René de Vent, zij zijn 

aangeschoven bij de aftrap van het omwonenden overleg.  

We beginnen met een voorstelronde.  

 

2. Korte aftrap door burgemeester Peter Snijders en wethouder René de Vent 

Peter Snijders geeft aan dat het goed is aanwezig te zijn bij dit 1e overleg, er zal niet standaard 

worden aangeschoven, maar indien noodzakelijk kunnen de bestuurders altijd aanschuiven. 

Vanaf de bekendmaking dat er een azc gaat komen is er een klankbordgroep ingesteld, hier 

komt dit omwonendenoverleg uit voort.  

Goed dat de processen aan de voorkant opgestart worden en een goed moment voor het maken 

van afspraken. Belangrijk in het traject zijn korte lijnen en snel kunnen communiceren met 

elkaar. 

 

3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

4. Doel en opzet omwonendenoverleg 

- Samenstelling; 

In de bestuursovereenkomst is opgenomen wie deel zullen nemen aan dit overleg, dat zijn de 

deelnemers zoals hier aanwezig. Mocht er behoefte zijn dan kunnen andere partijen 

uitgenodigd worden. 

- Rollen deelnemers; 

De omwonenden koppelen de notulen etc. terug naar de klankbordgroepleden en halen 

bespreekpunten op bij achterban. Voor Pb’s en ondernemers Haardijk geldt hetzelfde.  

- Klankbordgroep; 

Blijft de klankbordgroep bestaan? 

Ja, maar in een soort van slapende vorm. 

Wat is het verschil tussen de omwonendenoverleg en de klankbordgroep? Wanneer zich zaken 

voordoen die niet binnen de afspraken vallen dan wordt de klankbordgroep geactiveerd. 
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- Bespreekpunten; 

Standaard agendapunten:   

*  Binnengekomen vragen bij de diverse PB’s, omwonenden, ondernemers, etc. 

* Veiligheid. 

* Stand van zaken in en rondom het centrum. 

* controle op volgen van adviezen vanuit de klankbordgroep. 

- Terugkoppeling; 

De notulen zijn openbaar, nadat de leden van het omwonendenoverleg de gelegenheid hebben 

gehad de conceptnotulen te controleren. Bij voorkeur binnen een tijdsspanne van 1 week. 

Openbaar maken op passieve wijze. 

Ongeveer 2 weken voor het overleg wordt door de notulist de vraag uitgezet of er 

agendapunten zijn. 

- Frequentie; 

1 x per maand. Gekozen wordt voor de 2e maandag van de maand om half 8, duur  

ong. 1.5 uur. Tot opening van het centrum zal het overleg plaatsvinden in het gemeentehuis, 

daarna op het azc. 

Voor de vakantie nog 1 overleg, op 11 juli. Data van de vergaderingen zullen ook openbaar 

gemaakt worden. 

- enz. 

Als er nieuws is, eerst bespreken binnen het omwonendenoverleg, daarna naar buiten 

communiceren.  

De nieuwsbrief die wordt uitgebracht door COA en Gemeente kan worden uitgegeven zonder 

het omwonendenoverleg eerst te raadplegen, mits het gaat om feitelijke informatie.  

 

5. Stand van Zaken opbouw azc Hardenberg (mondelinge toelichting) 

- Bouw is gestart en is op schema. Eind september oplevering. 

- Instroom: verwachting is dat in de 1e periode vooral mensen met vergunning binnenkomen. 

Zij wachten op huisvesting ergens in Nederland.  

Ook wordt instroom verwacht in het kader van gezinshereniging. 

dit alles onder voorbehoud, onduidelijk is hoe de instroom de komende periode zich zal 

ontwikkelen.  

- Eerste units worden medio juni geplaatst. 

- Aanleverende bedrijven: Bijvoorbeeld mbt onderhoud groenvoorziening, schoonmaak, 

beveiliging ed. heeft het COA met veel bedrijven een mantelovereenkomst. Deze wordt nader 

ingevuld voor de locatie. Er is ook contact gelegd tussen deze bedrijven en ATC 

Dienstenbedrijf/UWV.  

- Partijen die ook op het centrum zullen komen zijn o.a. VWN, GCA, school, met hen is 

inmiddels contact gelegd. 

- Ook wordt contact gelegd met de ondernemersvereniging en met de Aldi (Marslanden) 

- Mbt veiligheid in en rond het azc, vanuit de gemeente is Arnoud Pullen hier de 

contactpersoon en vanuit de politie is dat Martin Veurink. 

De beveiliging op het centrum wordt verzorgd door Trigion. Er wordt een overleg gepland 

tussen gemeente, politie, brandweer en Trigion. Ook wordt er hard gewerkt aan het 

Bedrijfsnoodplan. 

Wanneer dit gereed is zal het besproken worden in dit overleg, ws in 

september. 
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- Op het bedrijventerrein is Securitas de beveiliger, misschien goed om afstemming te hebben 

tussen Securitas en Trigion, Liesbeth pakt dit op. 

- Gevraagd wordt of er contact is met Arriva. Dit in verband met overlast bij het reizen met de 

trein. Liesbeth en Martin zullen dit bespreken en eventueel contact leggen met Arriva. 

- Personeel: 25 fte voor COA medewerkers. Een team bestaat uit Woonbegeleiders (WB) voor 

de dagelijkse gang van zaken, Programmabegeleiders (PB) programma’s ontwikkelen en 

voorlichting geven in hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt, Nederlandse les enz. 

Casemanagers (CM) zij begeleiden in de procedure en tot slot de Huismeesters (HM), zij doen 

onderhoud en technische zaken in en rondom het azc. 

Interne ronde is inmiddels geweest, hiervan zijn mensen in dienst genomen. Nu komt de ronde 

met ATC Dienstenbedrijf/UWV om na te gaan of werkzoekenden passen op de vacatures. 

Daarna volgt een externe ronde, eventueel via uitzendbureau.  

Doel is voor de zomervakantie het team rond te hebben. Vanaf september als team aan de slag. 

- Vrijwilligersorganisatie die zich hebben aangeboden: de Stuw, de Kern, Diaconaal platform, 

Bibliotheek, Hardenberg United en Wereldmoestuin. 

Hier is een afstemmingsoverleg mee opgestart. Er is een vacaturebank bij de Stuw waar we 

gebruik van kunnen maken.  

Op 15 juni is er een informatiemarkt voor vrijwilligers waar de genoemde instellingen bij 

aanwezig zijn. 

- Wat is de rol van de Wereldmoestuin hierin? Dit is een particulier initiatief. De Stichting 

vraagt zelfstandig een vergunning aan. Omdat er veel vragen zijn rondom de Wereldmoestuin 

wordt besloten de initiatiefnemers voor het volgende omwonendenoverleg uit te nodigen.  

- Medische voorzieningen: Op het centrum komen verschillende medische diensten, 

waaronder huisarts, GGZ-verpleegkundige, GGD consultatiebureau etc. Zij kunnen 

doorverwijzen naar tandarts, ziekenhuis, verloskundigenpraktijk etc. Er is contact met het 

ziekenhuis hierover.  

- Onderwijs: Op het centrum komt een school voor primair onderwijs, onderwijsstichting 

Arcade verzorgt het onderwijs. Voor voortgezet onderwijs komt er een taalklas in Hardenberg 

zelf. Dit is een samenwerking tussen Vechtdal College, De Nieuwe Veste en 

Greijdanuscollege. Ook voor asielzoekers geldt de leerplicht. 

- Voor inburgering wordt Nederlandse les gegeven door de PB’ers, op een praktische manier, 

bijvoorbeeld kennis van de Nederlandse samenleving, oriëntatie op de arbeidsmarkt, etc. 

Inburgering is verplicht. 

Actief houden van de bewoners is belangrijk, inburgering is daar onderdeel van. Vrijwilligers 

spelen daar een grote rol in. 

- Duur van verblijf op een centrum is verschillend. Taakstelling van de gemeenten is 

aangescherpt, niet alle gemeenten zijn daarin bij. Vandaar de stagnatie in doorstroom. In 

Hardenberg loopt dit op schema, mede door de contacten met de woningbouwcorporaties. 

 

6. Wal om centrum: vraag vanuit de omwonenden (mondelinge toelichting) 

Er ligt deels een aarden wal om het centrum naar links en naar rechts, maar niet aan de 

achterkant. Waarom sluit het niet aan? Zou wel op prijs gesteld worden. Liesbeth heeft 

nagevraagd bij de gemeente, het is niet meegenomen op de tekening van het Azc. Liesbeth zal 

het aankaarten en afstemmen met de gemeente en inbrengen in het bouwoverleg. Hier wordt 

op teruggekomen.  
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7. Veiligheidsonderzoek 

Arnoud licht toe dat binnen gem Hardenberg een veiligheids- en leefbaarheidsonderzoek is 

geweest, oa de veiligheid, de omgeving, de leefbaarheid rondom het azc ed. Er ligt ook een 

vraag naar een vervolgonderzoek over bijvoorbeeld 2 jaar. De Klankbordgroep heeft 

meegedacht over de vraagstelling in dit onderzoek. I&O research heeft dit uitgewerkt en een 

vragenlijst toegevoegd aan de standaard vragenlijst.  

In maart is de enquête per mail en per post uitgerold bij een willekeurige groep inwoners. 

Begin mei de ruwe cijfers/uitkomst, analyse moet nog plaatsvinden. Deze is helaas nog niet 

binnen, ws deze week. 

Op de agenda voor het volgende overleg: de uitkomst op de vragen specifiek over het azc. 

 

8. Communicatieplan (zie bijlagen) 

Het communicatieplan is opgesteld door gemeente en COA gezamenlijk. Er is een aantal 

kleine vragen over het communicatieplan, de leden van het omwonendenoverleg zijn akkoord.  

RTV oost heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de bouw, opbouw en opening van het azc. 

Willen daar graag af en toe een item aan besteden en daar dan ook een omwonende bij 

spreken. Besloten wordt dat Eddy Schottert hiervoor benaderd kan. Ook wordt afgesproken 

dat vooraf regels besproken worden met RTV Oost/andere pers, zodat een goede 

verslaglegging wordt geborgd.  

 

9. Centraal mailadres voor vragen en opmerkingen (mondelinge toelichting) 

Er wordt op korte termijn een algemeen mailadres geopend. Dit zal ook gecommuniceerd 

worden. Er komt ook een centraal telefoonnummer wanneer het centrum opent. Bij opening is 

er een telefoonnummer wat bemand wordt door Trigion en 24 u per dag bereikbaar is. 

Mailadres: komt in de nieuwsbrief. Terugkoppeling wat voor vragen naar het 

omwonendenoverleg. 

 

10. Informatiemarkt vrijwilligers (mondelinge toelichting) 

Is al besproken 

 

11. Looppad achter terrein azc (mondelinge toelichting) 

Er ligt een vraag om een looppad aan te leggen vanaf het parkeerterrein via de noordzijde naar 

het achterterrein. Tussen de sloot en de wal. Dit pad is niet primair voor de wereldmoestuin, 

maar voor de bereikbaarheid van de woning die achter het centrum staat. Als de 

wereldmoestuin er komt, kan het pad ook gebruikt worden daarvoor. Intentie is hiermee te 

kunnen voldoen aan de wens om de noodontsluiting op het centrum aan de achterzijde 

gesloten te houden en toch een veilige en overlastbeperkende route te bieden naar het 

achterterrein. Voorgesteld wordt dat de aanwezige omwonenden en vertegenwoordigers PB 

het eerst bespreken met de achterban waarna men de uitkomst uiterlijk 14 juni per mail 

doorgeeft aan Liesbeth Kleisen. 

 

12. Volgende vergadering 

Maandag 11 juli, 19.30 uur in het gemeentehuis Hardenberg. 

 

13. Rondvraag 

Geen. 




