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Afwezig:

Omwonendenoverleg
05-11-2018
AZC: Locatiemanager (voorzitter)
Manager bijzondere opvang
Management assistent (notulist)
Gemeente Oisterwijk
Centrummanagement
Wijkagente
Villapark Hermitage
Bewoner Vennelaan
Bewoners Nemelaerweg
Taxandria Voetbalvereniging:
Rugbyclub Oysters
Afgemeld:
Wijkraad Waterhoef

1.

Opening
Welkom namens locatiemanager Erwin Maas. Hij is per 1 september gestart in
Oisterwijk in deze functie. Hij is locatiemanager in Goes geweest; een locatie die
recent werd gesloten maar waarschijnlijk weer opengaat. Om stabiliteit bij azc
Oisterwijk te continueren gaat hij niet terug naar Goes en blijft hij voorlopig hier
werkzaam.
Kort voorstelrondje:
 Ann-Christien, wijkagente voor het azc, sinds 1,5 week. Zij heeft als wijkagente
gewerkt bij azc’s in Gilze en Prinsenbosch.
 Hans Busgen, beleidsmedewerker afdeling Samenleving.
 Burgemeester Hans Janssen
 Caroline Rombouts, manager bijzondere opvang (alleenstaande minderjarige
vluchtelingen)
 Piet Reinders, bestuurslid centrummanagement en buurtbewoner
 Jan Willem Reinders, bestuurslid villapark Hermitage en buurman
 Bas Quist, Vennelaan
 Nicolette Keuninx, Nemelaerweg
 Ineke van Baardwijk, management assistent manager bijzondere opvang

2.

Notulen van 14-05-2018.
Blz. 1, spiegels. In een eerder overleg is (28-11-2017) is gesproken over het eventueel
plaatsen van een 2e spiegel. Gemeente zou dit aankaarten.
Actie: Gemeente. Terugkoppeling in het volgende omwonendenoverleg.

Verder geen opmerkingen. Notulen worden goedgekeurd.
Algemene vragen:
 Op de Scheibaan heeft een poosje een snelheidsmeter met smiley gestaan maar is
nu weg.
Deze apparatuur wordt neergezet als er bijv. veel meldingen uit de buurt komen
over de snelheid op een bepaalde plek. En is met name voor de bewustwording van
de weggebruiker. Dhr. Quist geeft aan dat er hard wordt gereden in deze buurt. Hij
constateert dat regelmatig.
 Geopperd wordt om het plaatsnaambord Oisterwijk te verplaatsen. Op die manier
zou men eerder in een 30 km. zone komen. Dit is een onderwerp voor de gemeente.
2.

Mededelingen COA
Dhr. Quist merkt op dat op de (regionale) tv iedere dag te zien is dat er veel
criminaliteit is. Reactie van de locatiemanager is dat het niemand is ontgaan dat de
instroom hoger is in Nederland dan hiervoor. Helaas zitten daar mensen bij die onrust
veroorzaken. Daar hebben we met z’n allen last van. Het azc werkt nauw samen met
politie en gemeente om eventuele overlast te bespreken.
Mevr. Keuninx vraagt zich af hoeveel overtredingen een bewoner van het azc moet
begaan om naar een andere locatie te worden verplaatst?
Locatiemanager vertelt dat het beleid is versoepeld en hiermee bedoelt hij dat de
procedures met betrekking tot de meerderjarige asielzoekers, zijn versoepeld. Wanneer
een bewoner naar een andere locatie wordt gestuurd, moeten er redenen worden
aangedragen waarom. Er zijn ebtl’s in Amsterdam en Hoogeveen. Sommige
asielzoekers die hier terechtkomen, leren ervan. Anderen verdwijnen in de illegaliteit.
Jongeren onder de 18 jaar zijn beschermd, zij kunnen niet zomaar worden verplaatst.
Zij kunnen terecht komen bij bureau Halt; dat ligt aan het delict en hoe vaak men is
opgepakt. Een jongere kan naar een gesloten setting worden gestuurd voor een
bepaalde tijd. Maar er zijn niet veel mogelijkheden. Landelijk wordt dit door COA
opgepakt.
Als een jongere wordt opgepakt, hoeft de politie de mentoren van de bijzondere opvang
niet te informeren over de reden. Nidos (voogd) wordt wel geïnformeerd.
Dhr. Quist vraagt of bewoners ’s avonds op tijd binnen moeten zijn?
Antw.: de volwassen bewoners hoeven niet op tijd binnen te zijn. We mogen ze niet
vasthouden.
Ook de jongeren hoeven niet op tijd binnen te zijn. Zij geven meestal netjes aan bij de
mentoren als ze weggaan. Ook de jongeren mogen we niet vasthouden.
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Dhr. Quist vraagt zich af hoe het zit met het toerisme in Oisterwijk. Gezien de
arbeidsmigranten en het azc. Toerisme loopt nu terug volgens hem. Dhr. Reinders van
het Centrummanagement vraagt of het bewezen is dat er minder toerisme is.
De burgemeester vertelt dat voortdurend recreatieparken worden gecontroleerd. Hij
hoopt dat deze ondernemers de ontwikkelingen in de toeristische markt volgen en zelf
acties nemen om het toerisme in Oisterwijk nog aantrekkelijker te maken.
Het permanent wonen op een vakantiepark heeft de aandacht van de gemeente.
Regulier (volwassen bewoners en gezinnen)
Op het azc wonen op dit moment 339 volwassen bewoners waaronder ook gezinnen
met kinderen (90 kinderen).
72 personen uit Afghanistan, 63 personen uit Syrië, 57 uit Eritrea. Daarnaast komen
bewoners o.a. uit Iran, Irak, Somalië, Nigeria, Kongo, Algerije.
Van deze 339 bewoners zijn er 116 inburgeringsplichtigen. Zij gaan op termijn ergens
in Nederland in een gemeente wonen.
92 Bewoners zitten in de terugkeerfase. Zij hebben een negatieve beschikking
gekregen en moeten terug naar het land van herkomst. Zij kunnen hier tegen in beroep
gaan. 42 van deze 92 bewoners zijn Dublinclaimanten. Dublinclaimanten zijn
bewoners die in een ander land asiel hebben aangevraagd en asiel kun je slechts in één
land aanvragen, dus moeten zij terug naar het eerste land na overleg tussen de
betrokken landen.
Alleenstaande minderjarige vluchtelingen - amv
Op dit moment zijn er 35 amv in Oisterwijk, waaronder 7 meisjes. Maximaal kunnen er
50 jongeren worden opgevangen. Het gros van de jongeren die nu hier wonen komt uit
Eritrea. Daarnaast zijn er jongeren uit o.a. Afghanistan, Algerije, Gambia, Syrië,
Marokko, Algerije, etc..
Tijdens het vorige overleg hebben we gesproken over een grote groep meisjes die met
duivelsuitdrijvingen/toevallen te maken hadden. Zij wonen hier niet meer.
We hebben wel te maken met een aantal jongeren die de regels niet zo nauw nemen.
Dat is lastig en niet makkelijk, voor het team van mentoren en voor de omwonenden.
We moeten ermee dealen tot ze door de procedure heen zijn.
Er worden gesprekken gevoerd met Nidos vanuit de wettelijke voogdij en de
burgemeester. Geprobeerd wordt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Maar de
instroom van overlast gevende jongeren blijft. Voorheen spraken we van wintergasten,
maar nu komen ze door het jaar heen binnen in Nederland.
Er is een sportschool gevonden waar jongeren mogen sporten. De gemeente is gestart
met een pilot waarbij zwemles, zaalvoetbal en misschien verdedigingssporten worden
aangeboden. Men kan terecht bij de rugbyclub De Oysters. Gelukkig veel activiteiten
die kunnen worden ondernomen binnen de gemeente Oisterwijk.
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Bij het azc is Team Up aanwezig, Stichting de Vrolijkheid, er zijn fitness
mogelijkheden, twee recreatiezalen en er worden onder andere
weerbaarheidstrainingen gehouden.
De bestuursovereenkomst tussen gemeente en azc loopt tot 2020. De wens van het
COA is om hier te blijven; COA is eigenaar van dit terrein. Besprekingen over
verlenging van de overeenkomst zijn gestart. Zoveel mogelijk partijen worden
geraadpleegd; bijv. gemeenteraad en burgerpanel. De teneur is doorgaan, onder
bepaalde voorwaarden.
3.

Mededelingen vanuit de buurt
Dhr. Quist zou graag meer camera’s in het openbaar gebied willen zien.
Antw.: juridisch is het lastig om dat voor elkaar te krijgen. Het azc heeft camera’s bij
de ingang hangen. Die beelden kunnen pas worden opgevraagd als er aangifte is
gedaan.
Dhr. Reinders van villapark Hermitage zou het fijn vinden als er gekeken wordt naar de
fietsverlichting. Is vorig jaar ook besproken.
Antw.: de jongeren worden op goede fietsverlichting geattendeerd. Vorig jaar zijn er
fietslampjes verstrekt. Misschien kunnen we via de politie een fietslampencontrole
organiseren. Of kan de fietsenwerkplaats op het terrein worden ingezet. Azc zal extra
aandacht vestigen op dit punt.
Mevr. Keuninx refereert aan een aantal zaken vanuit het verleden. Deze zijn inmiddels
opgelost, maar soms duurde het lang voordat er actie vanuit het azc kwam.
Als er iets is, laat het weten aan één van de contactpersonen, die genoemd staan in deze
notulen. Ook maakt Trigion (medewerkers bij de receptie) dagelijks een rapportage van
wat er die dag is gebeurd. Als er staat dat een buurtbewoner contact heeft gezocht, dan
neemt het azc direct actie.

4.

Mededelingen Centrummanagement (voorheen winkeliersvereniging)
Er zijn geen problemen gemeld vanuit de winkeliers. Als er overlast is, dan is dat bij de
supermarkten.
Beide azc managers hebben geprobeerd om in contact met de Jumbo te komen. Dat is
niet gelukt. Is er behoefte aan contact, dan hoort het azc dat graag.

5.

Mededelingen Politie
Er zijn korte lijntjes tussen azc en politie. Geprobeerd wordt om problemen zo goed
mogelijk op te lossen. Het zijn golfbewegingen; gehandeld wordt naar
omstandigheden. Eens in de zes weken is er openbaar orde overleg. Daar is de officier
van justitie regio Brabant ook bij. Dan kun je snel handelen.

6.

Mededelingen gemeente
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Vandaag zijn er weer gebiedsverboden getekend. Wordt een gebiedsverbod overtreden,
dan neemt de politie actie door middel van het verhoren of vastzetten van de
betrokkenen.
Er is overleg met de school op het azc om te kijken hoe jongeren omgaan met
onderwijs. Hoe kunnen we lessen op school aantrekkelijker maken?
Meest succesvolle clubje in de gemeente is meldgroep buurtbeheer. Bellen als er iets is
en binnen 48 uur wordt actie genomen. Als je snel zaken hoort en op kunt lossen, dat
helpt dat ruis te voorkomen.
In totaal zijn er 10 bewoners die overlast geven. Geprobeerd wordt om overlast
gevende bewoners landelijk te spreiden, zodat niet één azc alle lastige bewoners heeft.
Om overlast te bewijzen hebben we feiten nodig om strafrechtelijke actie te kunnen
nemen.
7.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

8.

Sluiting
Locatiemanager sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun tijd en
betrokkenheid.

Actiepunten
Datum
14-05-2018

Onderwerp
Verzoek aan een ieder om ruim vóór het volgende overleg bespreekpunten
voor de gemeente door te geven, zodat de juiste ambtenaar aan kan sluiten bij
het overleg.

05-11-2017

Gemeente: bekijken of het plaatsen van een 2e spiegel bij de uitrit van het
parkeerterrein van het azc mogelijk is.
Terugkoppeling in volgende omwonendenoverleg.

05-11-2017

Aandacht vanuit het azc voor goede fietsverlichting.
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Contactpersonen AZC:

Mirella Steenbakkers (management assistent van de locatiemanager),
telefoonnummer 088-7151267; email mirellasteenbakkers@coa.nl
Ineke van Baardwijk (management assistent manager bijzondere opvang),
telefoonnummer 088-7151273; email inekevanbaardwijk@coa.nl).
Caroline Rombouts (manager bijzondere opvang)
telefoonnummer 088-7151220, email carolinerombouts@coa.nl
Erwin Maas (locatiemanager)
Telefoonnummer 088-7151220; email erwinmaas@coa.nl
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