
Voortgang crisisnoodopvang in Power City Church 
 
Sinds 17 oktober worden er asielzoekers in de Power City Church opgevangen. Met deze brief 
informeer ik u graag over de voortgang van de crisisnoodopvang.  
 
Opvang door Veiligheidsregio Hollands Midden 
De opvang op de locatie vindt plaats door de Veiligheidsregio Hollands Midden (verder 
Veiligheidsregio). Wij hebben veelvuldig contact met vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio en 
wij gaan regelmatig op bezoek op de locatie. De Veiligheidsregio bericht het volgende over de 
opvang tot nu toe: 
 
De crisisnoodopvanglocatie loopt goed. Er zijn geen grote incidenten of opstootjes geweest. Ook zijn 
er bij de locatie zelf geen klachten gekomen vanuit de buurt. Twee weken geleden hebben de 
locatiehoofden koffiegedronken met wat ondernemers uit de omgeving. Zij hebben tot nog toe geen 
overlast ervaren.  
 
In lijn met de afspraken die de Veiligheidsregio met de gemeente heeft ondertekend, zijn enkele 
asielzoekers die via het COA naar onze locatie zijn  vervoerd, teruggestuurd naar Ter Apel. Dit waren 
personen die niet tot de afgesproken doelgroep behoorden (zoals minderjarig, vrouwelijk, 
ongeregistreerd of afkomstig uit een veilig land). Naar aanleiding daarvan heeft de Veiligheidsregio 
besloten de locatie enkele dagen gesloten te houden. De locatie is pas weer opengegaan nadat met 
het COA is gesproken en opnieuw duidelijke afspraken zijn gemaakt. Ook zijn twee asielzoekers 
vanwege het overtreden van de huisregels teruggestuurd naar Ter Apel. Denk dan aan een situatie 
zoals dronkenschap.  
 
Hoewel er geen grote incidenten zijn geweest, is het wel zo dat er iedere dag wat kleine dingen 
gebeuren. Wat de veiligheidsregio in het algemeen opvalt, is dat de bewoners zich hun leven in 
Nederland anders hadden voorgesteld. Zij hoopten op een snelle verblijfsvergunning en een eigen 
woning. In plaats daarvan wonen zij nu met 3 of 4 andere mannen op een slaapkamer. En geeft de 
IND aan dat zij pas over ongeveer 15 maanden aan de beurt zijn voor een eerste gesprek met 
betrekking tot hun verblijfsaanvraag. Dit leidt tot onvrede en dat uit zich in kleine dingen. Denk dan 
aan bewoners die klagen over het eten, dat het te vet is. Of dat de bewoners graag per direct allerlei 
medische (tandheelkundige) zorg willen ontvangen, waar dit niet acuut of noodzakelijk is. Of kleine 
conflicten met de beveiligers omdat zij de huisregels te streng zouden handhaven etc. Al die kleine 
zaken worden iedere dag ook weer opgelost.  
 
Veiligheid in openbare ruimte 
De wijkagenten en de BOA’s hebben 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 houden de wijkagenten en de BOA’s ook goed contact met de verantwoordelijken van de 
crisisnoodopvang.  
Ook hebben wij, samen met de Veiligheidsregio, goed contact met het Alrijne Ziekenhuis en vindt 
deze week nog een vervolggesprek met enkele bedrijven uit de nabije omgeving plaats.    
 
Dagbesteding 
Sinds 17 oktober is vanuit Incluzio een coördinator dagbesteding aangesteld. De coördinator richt 
zich in samenwerking met partners en vrijwilligers op het organiseren en aanbieden van een 
activiteitenprogramma. In de beginfase heeft de coördinator vooral geprobeerd om zicht te krijgen 
op de behoeften voor dagbesteding. De activiteiten gaan nu langzamerhand lopen. Twee ochtenden 
in de week worden tussen 9 en 12 uur ’s ochtends sportactiviteiten georganiseerd bij sportvelden in 
de Bloemerd.  



 
De coördinator bekijkt momenteel in het netwerk hoe deze sportmogelijkheden uitgebreid kunnen 
worden. Naast sport geven de asielzoekers aan behoefte te hebben aan taallessen. Deze worden nu 
in kleine clubjes met vrijwilligers opgestart op de locatie zelf. Ook heeft de coördinator contact met 
een aantal andere organisaties om het activiteitenaanbod uit te breiden. Deze week volgt nog een 
oproep voor hulp en initiatieven in het Leiderdorps weekblad en op onze website.  
 
Naast de activiteiten zijn er op de locatie een sjoelbak, kaartspellen, tafeltennistafels, een schaakspel 
etc. aanwezig waarmee de asielzoekers zich vermaken. Tot slot worden deze week nog enkele 
sportattributen, vanuit het gemeentehuis uitgeleend voor gebruik op de crisisnoodopvanglocatie.  
 
Weggeefwinkel 
Op verzoek van de locatiemanagers hebben wij contact gelegd met de Weggeefwinkel. Meerdere 
asielzoekers bleken na aankomst weinig of geen passende kleding te hebben voor deze periode van 
het jaar. De vrijwilligers van de Weggeefwinkel wilden graag een bijdrage leveren door 2x 1 uur extra 
open te zijn voor de asielzoekers van de crisisnoodopvang. Na een oproep voor mannenkleding is er 
flink wat kleding ingezameld. De vrijwilligers hebben inmiddels meer dan 50 asielzoekers van extra 
kleding kunnen voorzien.   
 
Communicatie 
Op 22 november organiseren wij opnieuw een bijeenkomst over de crisisnoodopvang voor 
omwonenden en geïnteresseerden. Wij willen graag horen hoe de opvang tot nu toe wordt ervaren 
en of er nog zaken zijn waar wij extra aandacht aan kunnen of moeten besteden. Naast de gemeente 
zijn ook vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de wijkagenten aanwezig. 
De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis, van 19.30 tot 20.30 uur. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn? Dan vragen wij u om zich aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar 
info@leiderdorp.nl, of door te bellen naar 071 54 58 500. Dit kan tot uiterlijk 21 november om 12.00 
uur. 
 

Vrijwilligers 
Door de vrijwilligers in Leiderdorp wordt heel veel werk verzet in onder meer de Weggeefwinkel en 
bij de organisatie van activiteiten. Wij zijn heel erg dankbaar voor alles wat zij doen voor een goede 
opvang van de Oekraïense vluchtelingen en voor de asielzoekers uit de crisisnoodopvang in 
Leiderdorp.  

 
Meer informatie over de Crisisnoodopvang 
Iedere maand plaatsen wij, nadat wij u 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.  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. 
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