
Sinds 17 oktober worden er asielzoekers in de Power City Church opgevangen. Met dit bericht 
infomeren wij u graag over de voortgang van de crisisnoodopvang.  
 

Crisisnoodopvang in Power City Church 
 
Opvang door Veiligheidsregio Hollands Midden 
Wij hadden ook in de afgelopen weken weer veelvuldig contact en afstemming met de 
locatiemanagers. De Veiligheidsregio Hollands Midden (verder Veiligheidsregio) bericht het volgende 
over de opvang tot nu toe: 
  
Wij zijn tevreden over het verloop van de opvang van de 100 mannelijke asielzoekers. De sfeer op 
locatie is goed.  Er zijn geen grote incidenten geweest. Wel zijn er sinds de vorige raadsbrief 4 
personen teruggestuurd naar Ter Apel vanwege overtreding van de huisregels.    
 
Wat we ook merken is dat de asielzoekers zelf graag verder willen in het asielproces. Ze vragen zich 
af wanneer ze iets horen over hun asielaanvraag en verder kunnen met hun leven. Die onzekerheid 
en gebrek aan regie op hun eigen leven leiden regelmatig tot spanningen en kleine irritaties op 
locatie. In die zin is er iedere dag wel wat. Denk dan aan ietwat felle discussies tussen asielzoekers. 
Die irritaties worden ook weer uitgesproken en zijn vaak snel opgelost.  
 
Op medisch gebied zien we dat veel van de asielzoekers iets onder de leden hebben. Denk dan aan 
zaken waarbij tandheelkundige zorg nodig is en aan suikerziekte. Hierdoor komt het wel eens voor 
dat er iemand flauwvalt. Wij hebben om die reden op 1 en op 14 december een ambulance gebeld. 
Afgezien daarvan, is er geen acute medische zorg nodig geweest.  
 
Het contact met de ondernemers in de buurt is goed. We hebben ze enkele malen gesproken en 
gevraagd naar hun ervaring. Zij geven aan nauwelijks te merken dat er mensen in de kerk worden 
opgevangen. Wij hebben tot op heden nog geen meldingen of klachten van hen ontvangen.  
 
Veiligheid in openbare ruimte    
Op 17 november heb ik samen met de wethouder Economische Zaken ook gesproken met 3 
bedrijven uit de nabije omgeving. De bedrijven gaven aan dat zij geen overlast van de 
crisisnoodopvang ondervinden. De bedrijven vroegen wel aandacht voor het aanbieden van het afval 
van de crisisnoodopvang in de daarvoor bestemde containers. Dit is besproken met de 
locatiemanagers en zij hebben dit opgepakt.   
 
De wijkagenten en de BOA’s hebben ook in de afgelopen weken hun rondes in de wijk(en) gemaakt. 
Er zijn geen incidenten, overlastmeldingen of aanhoudingen geregistreerd die gerelateerd zijn aan de 
asielzoekers van de crisisnoodopvang. 
Daarnaast blijven de wijkagenten en de BOA’s ook goed contact houden met de verantwoordelijken 
van de crisisnoodopvang.  
 
Dagbesteding 
Er is een vaste weekplanning met activiteiten waar de asielzoekers zich op kunnen inschrijven. Het 
programma bestaat uit totaal 20 tot 25 uur aan activiteiten per week, zoals sport (voetballen, 
wandelen, hardlopen, fitness, boksen, pro fit, gym), taallessen (groepslessen en individueel), 
koranlezing en moskeebezoek. Dit programma is in samenwerking met vrijwilligers en betaalde inzet 
samengesteld. Daarnaast organiseren we op locatie activiteiten, zoals filmavonden en bingoavonden 
en staan er uitjes op de planning, zoals naar het museum van Oudheden en Hortus Botanicus. Op de 
locatie zelf maken de asielzoekers bovendien dagelijks gebruik van de gymapparaten, kaartspellen, 
sjoelbak en tafeltennistafels. Inmiddels zijn er ook fietsen op de locatie, die de asielzoekers met hulp 



via Incluzio  gerepareerd hebben. De asielzoekers kunnen deze via een uitleensysteem gebruiken 
voor vervoer naar de activiteiten of het maken van een tochtje.     
 
Communicatie 
Op 22 november organiseerden wij een vervolgbijeenkomst over de crisisnoodopvang georganiseerd 
om te horen hoe de opvang wordt ervaren en of er zaken zijn waar wij nog extra aandacht aan 
kunnen besteden. Ook de locatiemanager en de wijkagent waren daarbij aanwezig. Er kwamen twee 
inwoners. Zij  waren vooral belangstellend over het verloop en hadden geen ervaringen over of 
aandachtspunten voor de crisisnoodopvang.  
 
Verzoek om verlenging van de veiligheidsregio 
Wij hebben met de Veiligheidsregio afgesproken om tot 1 februari 2023 medewerking te verlenen 
aan de crisisnoodopvang in Leiderdorp. Op 8 december ontvingen wij van de voorzitter van de 
Veiligheidsregio het verzoek om de crisisnoodopvang tot 1 juli 2023 open te houden. 
 
De Veiligheidsregio doet dit verzoek omdat zij langer belast is met het regelen van de 
crisisnoodopvang en het tijd kost voor het COA om in de regio meer duurzame noodopvanglocaties 
te realiseren.  
 
In lijn met de besluitvorming over het verzoek voor het verlenen van medewerking tot 1 februari 
2023 leg ik dit verzoek tot verlenging op 20 december a.s. aan het college van burgemeester en 
wethouders voor en vervolgens aan uw raad. Wij vragen u dit verzoek in de extra raadsvergadering 
van 9 januari 2023 te behandelen en een besluit daarover te nemen. Wij informeren ook de directe 
omgeving hierover per brief en communiceren via de gebruikelijke kanalen. 
     

Meer informatie over de Crisisnoodopvang 
Iedere maand plaatsen wij, nadat wij de raad geïnformeerd hebben, op onze website 
www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang een bericht over de voortgang van de crisisnoodopvang. Op 
onze website vindt u ook meer informatie, zoals het informatiefilmpje over de crisisnoodopvang, 
belangrijke telefoonnummers bij vragen, klachten en meldingen en het antwoord op veelgestelde 
vragen. Wij actualiseren deze informatie op de website regelmatig. Verder kunt u contact opnemen 
met Joke Boot, projectleider CNO. Zij is van maandag t/m donderdag per e-mail bereikbaar via 
j.boot@leiderdorp.nl of telefonisch via (071) 5458 500. 

http://www.leiderdorp.nl/crisisnoodopvang

