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Verslag van de informatiebijeenkomst over het asielzoekerscentrum (azc) 

Limmel, d.d. 26 september 2014  
 

Plenair gedeelte 

Gespreksleider de heer Paul ’t Lam heet alle aanwezigen van harte welkom. Ondanks een feest in 

Hoeve Rome elders in de buurt, is er sprake van een goede opkomst op deze bijeenkomst. 

De heer ’t Lam legt de opzet van de avond uit. Het eerste deel van de avond zal ten overstaan van 

alle aanwezigen worden ingeleid door burgemeester Onno Hoes en de heer Peter Siebers van het 

COA1. In het gedeelte van ongeveer één uur daarna kunnen de bewoners uit Limmel vragen stellen 

en informatie inwinnen bij een hele reeks van ketenpartners, die met meerdere stands aanwezig zijn. 

Deze ketenpartners zullen de meest aan hen gestelde vragen noteren. Na dit uur zullen de vragen 

weer ten overstaan van iedereen worden herhaald en beantwoord. Ook is er ruimte om dan alsnog 

vragen te stellen. 

Een bewoner stelt meteen de vraag of er een verslag van de bijeenkomst wordt gemaakt.  

Er wordt geen woordelijk verslag toegezegd maar wel een weergave van de meest gestelde vragen2. 

Deze zal onder meer op de website van de Wijkaanpak Maastricht worden geplaatst. 

 

Inleiding door burgemeester Hoes 

Burgemeester Hoes heet iedereen welkom en vertelt, dat bijna avond na avond asielaanvragen 

worden gedaan. Wereldwijd worden asielzoekers opgenomen. Hij licht toe, dat de groep asielzoekers 

tijdens de verblijfsperiode wisselt. 

 

De burgemeester vervolgt zijn verhaal en vertelt, dat het COA een aantal maanden geleden de 

gemeente Maastricht een verzoek heeft gedaan om zo snel mogelijk asielzoekers op te nemen. De 

gemeente had ooit al een permanente locatie, maar heeft - doordat dit gebouw niet klaar is om 

mensen op te vangen - een tijdelijke opvanglocatie nodig. "Zoals u weet is dit voor de duur van 

maximaal drie jaar de voormalige gevangenis Overmaze geworden." 

 

Al was de gemeente reeds voor de zomer door het COA benaderd, de gemeente heeft daarop niet 

meteen ‘ja’ gezegd. Er moest eerst een locatie gezocht worden. De burgemeester: "De zomer is 

gebruikt om mogelijke opvangplekken te onderzoeken. We wilden geen tentenkampen of mensen 

onderbrengen in een grote hal. Het rijk heeft de voormalige gevangenis in eigendom. Deze is 

aangedragen als tijdelijke opvanglocatie. De gemeenteraad heeft hiertegen unaniem ja gezegd, maar 

heeft wel om aandacht voor de buurt gevraagd. 600 buren erbij is nogal wat en betekent een grote 

impact. Met zoveel mensen is het lastig om een vertrouwensrelatie op te bouwen, temeer daar de 

mensen onderling elkaar ook niet kennen. In de gesprekken met de omwonenden de eerste dagen 

speelde met name dit onzekerheidsaspect en niet zozeer, dat zij het maatschappelijk belang niet 

erkenden." 

 

Wat er speelt, zo licht de burgemeester toe, is dat er in korte tijd heel veel geregeld moet worden. 

Op 17 september jl. is de omgevingsvergunning afgegeven, waardoor de vergunningstermijn nu 

loopt. Met de gemeenteraad is afgesproken gedurende deze termijn nog geen asielzoekers in 

Overmaze te huisvesten. 

 

                                                           
1
 Het COA is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers Zie voor informatie over het COA de website www.coa.nl.  

2
 Dit verslag betreft desalniettemin een uitgebreidere weergave dan alleen de meest gestelde vragen. 

http://www.coa.nl/
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De burgemeester vertelt, dat er in de periode tot nu vragen van uiteenlopende aard zijn gesteld. 

Deze gingen onder meer over veiligheid. "U kunt bij mensen die betrokken zijn bij veiligheid en 

handhaven uw vragen stellen. Zij zijn vanavond hier vertegenwoordigd. Wat betreft die veiligheid 

zullen ook de mensen in het azc zich als een goede gast moeten gaan gedragen.” 

Er zijn verder vragen gesteld over werkgelegenheid. Gekeken wordt hoe er een verbinding met 

Podium24 gelegd kan worden3. "Ook over werkgelegenheid kunt u vragen stellen, en wel aan Wim 

Meys van de gemeente Maastricht en aan de vertegenwoordigers van het COA aan deze stand.” (De 

burgemeester wijst de stand aan). 

Ook onderwijs was een belangrijk onderdeel van de vragen. “Mensen in de wijk willen weten hoe de 

verspreiding van de kinderen over de scholen is. Zij willen een evenwicht. De gemeente is 

verantwoordelijk voor onderwijs en gaat met de schoolbesturen om tafel om over spreiding te 

spreken.” 

De burgemeester wijst op de verschillende stands, waarbij veel informatie te krijgen is over de 

verschillende ketenpartners die bij een asielzoekerscentrum betrokken zijn. 

 

De burgemeester rondt zijn inleiding af: "Één ding wil ik nog vertellen. Omdat het verleggen van de 

entree van de tijdelijke locatie voor de naaste omwonenden zo'n belangrijke kwestie is, heb ik mijn 

uiterste best gedaan om dit verzoek bij het COA neer te leggen. De muur bleek een kunstwerk te zijn. 

Niet een kunstwerk zoals we een brug e.d. binnen de gemeente noemen, maar de muur om de 

gevangenis is letterlijk een kunstwerk." (Er volgt gelach vanuit de zaal). "Uiteindelijk heeft het COA 

besloten de ingang te verleggen." (Er volgt applaus). 

 

Inleiding door de heer Siebers 

De heer Siebers van het COA vervolgt de inleiding. Hij is blij te horen dat de aanwezigen tevreden zijn 

over het verleggen van de toegang. 

 

Het COA is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het bestaat al 20 jaar. Het heeft 50 locaties om 

vluchtelingen op te vangen. In deze tijd betekent dat een dak boven het hoofd bieden. In Zwolle 

houdt dat het inrichten van een hal in. Dat heeft niet de voorkeur. Het COA kiest liever voor een 

meer solide oplossing zoals hier in Maastricht. 

 

Het COA doet aan opvang en begeleiding. De mensen krijgen een klein budget om in hun eerste 

levensbehoefte te kunnen voldoen. Ze zoeken vooral rust, een luisterend oor; later krijgen ze met de 

IND4 te maken, de instantie die beslist over de asielaanvraag. Als ze mogen blijven, gaan ze 

uiteindelijk in een gemeente in Nederland wonen. Als de mensen geen vergunning krijgen, helpt en 

assisteert het COA hen bij de terugkeer. Het COA is echter niet verantwoordelijk voor hun terugkeer; 

dat is de DT&V5. 

 

“Om welke mensen gaat het nu? Waar komen ze vandaan? Recent was in het nieuws, dat een enorm 

aantal Syriërs zich melden bij de grens met Turkije. De kans is daarom groot dat er veel Syriërs 

komen. Een record aantal nationaliteiten op één locatie is 64. Het COA zoekt opvangplaatsen in heel 

Nederland.” 

 

                                                           
3
 Zie voor informatie over Podium24 de website www.podium24.nl.  

4
 De IND is de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Zie voor informatie over de IND de website www.ind.nl.  

5
 De DT&V is de Dienst Terugkeer en Vertrek. Zie voor informatie hierover de website 

www.dienstterugkeerenvertrek.nl.  

http://www.podium24.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
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"Een veel gestelde vraag is: Gaan we nu mensen in een gevangenis stoppen? Dit wordt de achtste 

gevangenis, die we gebruiken. Als je onder andere de celdeuren en tralies weghaalt en het 

prikkeldraad verwijdert, krijgt zo'n voormalige gevangenis een nieuwe uitstraling. Ik kan u 

verzekeren, dat het er netjes uitziet." Uitgelegd wordt dat in een asielzoekerscentrum allerlei 

voorzieningen aanwezig zijn, zoals voor sport. 

De heer Siebers vervolgt, dat het COA op meerdere plekken midden in de stad zit. Zo noemt hij 

Nijmegen, Utrecht en Breda. "De ervaring leert, dat het van belang is met u aan de voorkant van zo’n 

proces in gesprek te gaan. Voor ons is het heel belangrijk om te horen wat er bij u leeft. Er komen 

veel vragen over veiligheid en gezondheid, en over wat deze mensen overdag doen. Ze zitten niet te 

niksen. Het is echt hard werken, zeker als ze met de IND bezig zijn. U (hij wijst een vertegenwoordiger 

van de kinderboerderij aan) bent van de kinderboerderij. Deze mensen vinden het fijn nuttig bezig 

zijn; mogelijk kunnen ze helpen." 

De heer Siebers rondt af om de aanwezigen in de gelegenheid te stellen de informatiestands te 

bezoeken. 

 

Alvorens het plenaire gedeelte af te sluiten licht de gespreksleider de bedoeling van het informele 

deel van de bijeenkomst nog eens toe. 

"Aan de zijkanten staan diverse stands van de ketenpartners: COA, de IND, Trigion Beveiliging, de 

Vreemdelingen politie, het Gezondheidscentrum asielzoekers en Vluchtelingenwerk. Zij hebben veel 

informatie. U kunt bij Anthony Slinkert en Wim Meys (hij vraagt hen zich te tonen) vragen stellen 

over de werkgelegenheid. Op korte termijn wordt er een banenmarkt georganiseerd en zal Podium24 

worden ingeschakeld. De mensen van onderwijs zullen ook achter een tafel gaan staan. Als u 

rondkijkt, ziet u hoeveel organisaties hierbij betrokken zijn." Hij vervolgt: “Al deze organisaties zullen 

de meest aan hen gestelde vragen noteren en rond 20.45 uur volgt dan nog een plenair gedeelte, 

waarin alle aanwezigen de beantwoording op de vragen kunnen horen. Ook is er dan gelegenheid om 

nog vragen te stellen.” 

 

Informele gedeelte 

Het informele deel volgt. De aanwezigen bezoeken druk de stands en stellen daar hun vragen. 

 

Vervolg plenair gedeelte 

Paul ’t Lam constateert dat aan de tafels veel gesprekken zijn gevoerd. Er wordt een rondje gemaakt 

langs alle organisaties om de meest gestelde vragen aan alle aanwezigen kenbaar te maken en te 

beantwoorden. 

 

Er werd heel veel gevraagd naar de werkgelegenheid, verbonden aan een azc.  

Op 9 oktober 2014 vindt een banenmarkt nabij het Fortunastadion te Sittard plaats6, waar ook het 

COA en Podium24 vertegenwoordigd zullen zijn.  

 

Wat betreft Onderwijs werden vooral vragen gesteld over de hoeveelheid kinderen die er komen, de 

verdeling van de kinderen over de scholen en hoe de opvang van de kinderen er uitziet. 

De ervaring leert, dat ongeveer 10% van de asielzoekers kinderen zijn. Bij een aantal van 600, gaat 

het dus om rond de 60 kinderen. Ongeveer de helft daarvan gaat naar het basisonderwijs; de andere 

helft zijn leerlingen voor het voortgezet onderwijs. 

Wat betreft de verdeling van de kinderen wordt er eerst gekeken hoe dit in het belang van de 

                                                           
6
 Het betreft de EuregioCarrièrebeurs, die op donderdag 9 oktober van 13.00 – 17.00 uur zal worden gehouden 

bij Fitland XL, Milaanstraat 115 te Sittard. Voor informatie zie de website www.euregiocarrierebeurs.eu.  

http://www.euregiocarrierebeurs.eu/
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kinderen kan worden uitgevoerd. Met de gemeente is afgesproken ergens een plek te vinden om 

deze kinderen op te vangen. Dat moet een gebouw zijn, dat leeg staat en een bepaalde periode 

gebruikt kan worden. Op het moment dat de kinderen 'speelplaats-taal' kunnen spreken, dan kunnen 

ze verspreid worden over meerdere scholen. Het gaat dan om 4 à 5 kinderen per school. 

 

Bij Vluchtelingenwerk zijn vooral zorgen geuit over de veiligheid van de omwonenden. 

Vluchtelingenwerk heeft aangegeven, dat asielzoekers naar Nederland komen met de bedoeling hier 

te blijven. Het is dan ook in hun eigen belang zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving en 

normen en waarden te houden. Doen ze dat niet, dan kan dat van invloed zijn op hun procedure. 

 

Aan het Gezondheidscentrum zijn vooral vragen gesteld over hoe het met de gezondheid van de 

asielzoekers zit, waar dit centrum wordt gevestigd en hoe de huisartsenpost is geregeld. 

In elk azc zit een gezondheidspost. Deze draait elke dag spreekuur, en vanuit deze wordt gekeken 

wat de mensen nodig hebben en of ze naar een huisarts doorverwezen moeten worden. Alle mensen 

die binnenkomen krijgen een intake. Bij binnenkomst worden ze meteen gescreend op ziektes als 

tbc. Gelet op de actualiteit zijn de medewerkers van de gezondheidspost ook geschoold in ebola; zij 

kennen de signalen. 

Wat betreft de huisartsen wordt op dit moment gekeken of er nieuwe contacten moeten worden 

aangegaan of dat de oude contacten van de inzet in het verleden opgepakt kunnen worden. 

 

Wat betreft de fysieke omgeving wordt aandacht van de gemeente en het COA gevraagd voor de 

verkeersveiligheid van de kinderen; bovendien wordt geattendeerd op de beek om Overmaze heen. 

Dit punt wordt meegenomen en zal zeker aandacht krijgen. 

 

De Politie is gevraagd wat te doen als er iets aan de hand is. 

In geval van spoed dient 112 gebeld te worden. Over hoe om te gaan met andere zaken op het 

gebied van veiligheid gaat de politie samen met het COA, bewoners, gemeente en andere relevante 

partners de komende weken overleg organiseren. Daarin zal aan bod komen, wie - zodra de 

bewoners in het azc zijn - gebeld kan worden als zich zaken voordoen. Voordeel is dat dit niet de 

eerste gemeente is waar dit speelt. Het is de bedoeling om tot een Integraal Veiligheidsplan te 

komen. 

 

Vanuit de zaal wordt gevraagd of er extra politie ingezet gaat worden; dat is ook gebeurd, toen een 

bepaalde familie in de buurt kwam wonen. 

De politie deelt natuurlijk de zorg. Nu zeggen de wijkagent vrij te spelen is te vroeg. Een 

veiligheidskwestie zal vanuit het probleem worden benaderd. 

De burgemeester vult - zonder vermelding van namen - aan, dat in het kader van het project 

'onaantastbaren' alles wat deze mensen betreft goed in kaart wordt gebracht. Met een groot aantal 

instanties worden inspanningen verricht om meer structuur in het familieleven te krijgen. Één familie 

is verplaatst. 

Wat betreft politie-inzet worden deze avond geen harde toezeggingen gedaan. Er wordt gekeken 

vanuit andere ervaringen en vanuit het overleg met bewoners. 

 

Trigion beveiliging kreeg vooral vragen over het sociaal samenzijn. 

Als beveiliging kan Trigion niets garanderen. Het bedrijf kan wél controleren om risico's te beperken. 

Trigion probeert hier op een adequate manier invulling aan te geven. 

 

Aan het COA wordt de vraag gesteld of over drie jaar in geval van een humanitaire ramp de 
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mogelijkheid bestaat, dat het COA weer een beroep doet op Overmaze. 

Er is een overeenkomst tot 17 september 2017. Het kan zijn, dat er dan in de wereld  (opnieuw) grote 

brandhaarden zijn en het COA genoodzaakt is weer met een vraag voor gebruik te komen. Het COA 

kan de gemeente echter tot niets verplichten. 

Burgemeester Hoes maakt duidelijk, dat de gemeenteraad drie jaar heeft aangegeven. 

 

Gespreksleider Paul 't Lam geeft aan, dat er ook vragen zijn over het leven in een azc. Hij vraagt het 

COA of er een open dag kan komen.  

Dat kan. Het COA kan de behoefte hieraan begrijpen. De heer Siebers: "Het is geen gevangenis. Het is 

een open instelling. Een open dag kan toegezegd worden. Met het buurtcomité zal dat worden 

afgestemd." 

 

Wat betreft werkgelegenheid hebben veel mensen hun adres achtergelaten voor een vacatures. 

Vraag is om welke vacatures het gaat. 

Anthony Slinkert van het COA vertelt, dat het om ongeveer 20 fte gaat. Dat aantal zal deels worden 

ingevuld door eigen, ervaren personeel. Dit wordt aangevuld met nieuw te werven mensen. In het 

kielzog komen echter vele vacatures mee. Te denken valt aan vuilafvoer en schoonmaak. Het COA 

werkt met Start People en Asito. 

 

Wat betreft gezondheid worden er zorgen geuit over ebola en IS. 

Iedereen die in Maastricht komt, wordt eerst in Ter Apel gecontroleerd. Daar worden alle 

asielzoekers qua gezondheid en veiligheid gescreend. Bewoners zelf zijn hier als eerste vaak alert op. 

Zij hebben belang bij hun eigen gezond- en veiligheid. 

 

Iemand uit zijn angst voor de veiligheid van de buurt (in het geval er bijvoorbeeld een terroristische 

aanslag op het azc wordt gepleegd), vertelt uitgebreid over zijn zorgen en vraagt zich af hoe deze 

mensen zullen omgaan met onze samenleving en houding ten aanzien van bijvoorbeeld homofilie. 

Verondersteld wordt dat deze mensen veel zakgeld krijgen, wat oneerlijk kan overkomen bij mensen 

die hier in armoede leven. Het COA reageert. 

Het COA herkent deze gevoelens. De mensen hebben er echter geen belang om rotzooi te trappen. 

Het COA: "Gebeurt er dan niets? Ja, dat komt voor. Er moet bijvoorbeeld uitleg gegeven worden over 

de Nederlandse gebruiken, normen en waarden." 

Wat betreft het doelwit van een terroristische aanval kan het COA niet in de toekomst kijken, maar 

kent het geen ervaringen hiermee.  Als bewoners iets zien, dan is de BHV7 altijd bereikbaar en kan 

hiervan melding worden gemaakt. De BHV kan indien nodig het pand met snelheid ontruimen. 

 

Gevraagd wordt naar de verhouding van 2 agenten in relatie tot 600 mensen. 

De ervaring van het COA is, dat de criminaliteit niet stijgt. Het is in het belang van de asielzoeker zich 

te gedragen, omdat crimineel gedrag kan leiden tot het niet verkrijgen van een verblijfsvergunning. 

 

Hoe gaat het COA binnen een azc om met verschillende nationaliteiten? Hoe handhaaft het intern? 

Het COA kent zijn bewoners. De medewerkers weten wie er binnen zijn en wie bij wie op de kamer 

gezet kan worden. Zelfs binnen één nationaliteit zijn er verschillen. Daar houdt het COA rekening 

mee. De ervaringen leren, dat het COA de mensen vreedzaam naast elkaar laten leven. 

 

Hoe ziet een dag er voor de asielzoekers uit? Het COA reageert. 

                                                           
7
 BHV betekent BedrijfsHulpVerlening. 
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Primair blijven bewoners zelf verantwoordelijk. De medewerkers van het COA zorgen voor 

werkvoorziening, zoals bijvoorbeeld het zelf gaan koken. Om eigen verantwoordelijk te stimuleren 

doen ze aan stukje voorlichting en laten ze hen zo veel mogelijk hun leven leiden. Van families met 

kinderen gaan deze naar school. Kinderen leren vaak sneller de taal. Het COA zorgt er daarom ook 

voor, dat de ouders zo snel mogelijk de taal leren. 

De asielzoekers die moeten terugkeren begeleidt het COA ook. 

Op het moment dat iemand mag blijven, kan hij/zij zich richten op wonen in Nederland. In het kader 

van zelfredzaamheid zorgt het COA dan voor een stuk inburgering. 

Samenvattend probeert het COA asielzoekers te begeleiden naar een volgende stap. 

 

De mensen spreken niet de taal. Werkt het COA met tolken? 

Ja we werken met een tolkentelefoon en met tolken. 

 

Er zijn mensen die wel en niet een vergunning krijgen. Is de vergunning die deze mensen krijgen 

permanent, ook als het weer veilig is in hun eigen land? 

In april 2014 stond de teller van het aantal asielzoekers op 12.000; dat zijn er nu bijna 23.000. Deze 

mensen proberen een status te krijgen. Het gaat om een verblijfsvergunning. In regel duurt een 

asielprocedure acht dagen. Er wordt gevraagd naar de reden waarom ze gevlucht zijn e.d.  Als er een 

asielverzoek wordt verleend, is dat niet een permanente vergunning. Deze is voor vijf jaar. Na vijf jaar 

wordt gekeken of er nog steeds vrees is voor terugkeer. Het komt voor dat mensen terugkeren naar 

hun land. 

 

Een ervaringsdeskundige merkt op zeer geruime tijd te hebben moeten wachten op de vergunning.  

De IND reageert, dat in het verleden asielprocedures inderdaad langer duurden. 

 

Hoe gaat het COA en de gemeente verder met communiceren met de buurt? 

Vanuit het COA wordt een overlegcommissie met omwonenden en relevante organisaties opgestart. 

 

Mogelijk zijn er drugsverslaafden onder de asielzoekers. Zo worden Somaliërs met het gebruik van de 

drug qat8 in verband gebracht. Maastricht is een stad met veel drugsoverlast. Komt het voor dat er 

drugsgebruikers onder de asielzoekers zijn en zo ja, moeten zij in het azc afkicken? 

Drugsgebruik komt voor onder asielzoekers. Zo is inderdaad bekend, dat dit voorkomt bij mannelijke 

Somaliërs. Als drugsgebruikers willen afkicken, dan helpt het COA en stuurt het hen door naar het 

spreekuur; iemand dwingen tot afkicken, kan echter niet. 

 

Er zijn mensen die gevlucht zijn en geen papieren hebben. Komt dit voor en wat doet de IND dan? 

Dat komt voor. Er wordt dan gekeken naar de geloofwaardigheid. (Er klinkt hoongelach vanuit de 

zaal). Er wordt vervolgd: Hiervoor is een procedure voorhanden. Er wordt onderzoek gedaan door 

een bureau, dat hiervoor in het leven geroepen is. Er is bovendien veel vergelijkingsmateriaal. 

 

Dit is een informatieavond. Wij als bewoners moeten meehelpen om te integreren. Wat wordt van 

ons gevraagd om mensen te helpen? 

Er wordt minimaal een pre-inburgering aangeboden. Daarin krijgen de mensen onder meer 

informatie over hoe ze met het openbaar vervoer moeten reizen, de buurt er uitziet etc. Misschien 

dat mensen hierbij kunnen helpen en misschien is iemand wel docent geweest. De asielzoekers 

kunnen op hun buurt misschien helpen op bijvoorbeeld de kinderboerderij. 

                                                           
8
 Qat is het blad van de gelijknamige plant. Het kauwen op het blad geeft een licht stimulerend effect.  



7 
 

De vraagsteller merkt nog op het als bewoner heel vervelend te vinden, dat de mensen naar Limmel 

moeten toekomen. Limmel is immers een Vogelaarwijk. 

De frustratie onder de inwoners is vrij groot. Er is al sprake van studentenoverlast en drugstoerisme 

en nu krijgt de buurt dit erbij. Limmel is een wijk met heel veel problemen. De burgemeester wordt 

heel veel sterkte hiermee gewenst. 

Het COA: "Als u zo schetst hoe de wijk ervoor staat, dan is het aspect van communicatie heel 

belangrijk." 

U heeft als COA ervaring hiermee. Hoe doet u dit elders? 

"Vanaf het moment dat duidelijk was dat er een unaniem raadsbesluit lag, zijn we met de 

omwonenden en met de Buurtraad in gesprek gegaan op meerdere momenten. Daaruit is onder 

meer de beslissing voortgekomen om de entree te verplaatsen. We proberen tot goede afspraken te 

komen. Er wordt vanaf de start van de komst van de asielzoekers een omwonendenoverleg één keer 

per zes weken of anderszins - als dat nodig is - georganiseerd. Tot zo'n omwonendenoverleg neemt 

het COA het initiatief.” 

 

Wordt de buurt serieus genomen? 

Het COA: “Ja, het verleggen van de toegang naar de Korvetweg is een voorbeeld daarvan.” 

 

Hoe gaat de communicatie verlopen? 

De burgemeester zegt toe, dat er een website voor Overmaze gaat komen. Daarop zullen ook de 

verslagen van het omwonendenoverleg geplaatst worden. Hij zal bovendien ook zelf naar het azc 

gaan om de spelregels over hoe we in dit land en deze stad met elkaar omgaan aan de bewoners uit 

te leggen, zoals hij dit ook doet bij studenten. Met de buurt wordt gekeken, hoe tot een goede 

samenwerking gekomen kan worden. Ook zal de voortgang geregeld in de Raadscommissie 

Algemene Zaken en Middelen worden besproken. 

Burgemeester Hoes: "We hebben begrip voor uw zorgen. We hebben vanavond geprobeerd een 

aantal vragen te beantwoorden. Wij doen onze uiterste best om zo  goed mogelijk te 

communiceren." 

 

Opgemerkt wordt dat er misschien geld geïnvesteerd kan worden in een nieuw buurtblad, zodat de 

ouderen in de buurt ook alle informatie kunnen lezen. 

Hierover wordt geen toezegging gedaan. In overleg met de buurt wordt bekeken of er ook op andere 

manieren gecommuniceerd gaat worden. 

 

Afronding en dankzegging 

De gespreksleider geeft tot slot aan, dat de mensen van alle organisaties nog even beschikbaar zijn 

voor vragen. Hij spreekt zijn dank uit voor gastvrijheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Maastricht, 27 september 2014 


