
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
 Aan de bewoner(s) van dit adres  

    
   

 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Informerende brief: Komst 
asielzoekers naar avo Willemstraat  

3085212  18 juni 2020 

Geachte heer, mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
U woont of heeft een onderneming in of dichtbij de Willemstraat.  

Onlangs heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gemeente Hengelo gevraagd of 
het pand Willemstraat weer in gebruik genomen kan worden als aanvullende opvang (avo) voor 

asielzoekers. Dat was ook het geval in de periode van oktober 2015 tot april 2017. Het gaat nu om 
de periode van medio juli 2020 tot medio juli 2022. 

 
Waarom vraagt het COA opnieuw om opvang?  

De reden voor het verzoek ligt in het feit dat de huidige opvanglocaties vol zitten. Vorig jaar 
maakte het COA bekend in 2020 5.000 extra opvangplaatsen nodig te hebben en in te zetten op de 

verlenging van aflopende bestuursovereenkomsten. Er zijn, ondanks de verlaagde instroom door 
de coronacrisis, nog steeds duizenden nieuwe opvangplaatsen nodig. De laatste weken – sinds de 

herstart van de asielprocedure - neemt de bezetting ook weer toe. Hierdoor ontstaat nog meer 
druk op de opvanglocaties van het COA.  

Ook wordt een deel van de asielaanvragen nog niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld, 
waardoor mensen langer in de opvang verblijven. In de centrale opvang verblijven op dit moment 

ook ruim 5.700 statushouders in afwachting van verhuizing naar een woning. 
 
In dezelfde locatie aan de Willemstraat zijn dus al eerder vluchtelingen opgevangen en dat is naar 

tevredenheid van alle partijen en goed verlopen. Een stad met een omvang als Hengelo kan en wil 
meer doen voor de vluchtelingen in Nederland. Dat is de intentie van raad en college. De gemeente 

kent al langere tijd de opvanglocatie in het pand Hooghagen, Havezatenlaan 2. 
 

Is de locatie klaar om in gebruik te nemen?  
Dat is op dit moment nog niet het geval. Allereerst wonen er nog Poolse werknemers. Deze gaan 

op korte termijn verhuizen. Daarna wordt het pand schoongemaakt en op onder meer 
brandveiligheid gecontroleerd.  

 
Hoeveel asielzoekers komen er en wanneer worden zij verwacht?  

Uiteindelijk kunnen net als de vorige keer maximaal 135 asielzoekers onderdak vinden in de 
opvanglocatie. Het gaat dan om zowel volwassenen als kinderen. De mensen komen niet in één 

keer; de instroom gaat altijd geleidelijk. De eerste asielzoekers verwachten we medio juli 2020.  
 

Welke organisaties zijn er in de opvang aanwezig?  
De dagelijkse leiding in de avo is in handen van het COA. Ook is er 24 uur per dag, zeven dagen in 

de week beheer op de locatie aanwezig. Daarnaast werken er mensen van de gezondheidszorg 
(GZA) en Vluchtelingenwerk. Dit wordt gecombineerd met de opvanglocatie aan de Havezatenlaan. 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 
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Hoe lang blijven de asielzoekers? 

Deze tijdelijke voorziening in de vorm van een avo, blijft hier in principe twee jaar. De individuele 
bewoners verblijven er waarschijnlijk korter. 

 
Waar gaan de kinderen naar school?  

De kinderen gaan naar basisschool De Horizon. Daar gaan ook de kinderen uit de avo aan de 
Havezatenlaan naar toe evenals de kinderen van statushouders die de laatste jaren in Hengelo zijn 

komen wonen. 
 

Wat doen de bewoners de hele dag?  
De bewoners zijn vrij in de invulling van hun dagbesteding. Zij worden betrokken bij de dagelijkse 
gang van zaken op de opvanglocatie, zoals schoonmaak, onderhoud en het beheer van 

activiteitenruimten, zoals de computerruimte. Ook zorgen zij voor de bereiding van hun eigen 
maaltijden. Daarnaast zijn er verschillende programma’s waar zij aan kunnen deelnemen, denk aan 

computercursussen, taallessen, weerbaarheidstrainingen, terugkeertrainingen of trainingen die hen 
voorbereiden op inburgering. Bewoners krijgen leefgeld om zelf boodschappen te doen en kleding 

te kopen.  
 

Hoe zit het met de veiligheid?  
Avo Willemstraat is een opvanglocatie, waar de bewoners vrij zijn om de locatie te verlaten. Er is 

24 uur per dag, zeven dagen in de week beheer in de avo aanwezig als het gaat om bereikbaarheid 
en bedrijfshulpverlening. Het COA-personeel, verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding, is 

van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 22.00 uur aanwezig en in het weekend van 9.00 
uur tot 17.00 uur. De asielzoekers in de locatie hebben zich te houden aan de regels die voor 

iedereen in Nederland gelden en de afspraken die van toepassing zijn in een opvanglocatie van het 
COA. Zodra het telefoonnummer en e-mailadres van de locatie bekend zijn, zal het COA deze 

publiceren op www.coa.nl. Daarnaast zal de locatiemanager naar behoefte een 
omwonendenoverleg starten. 

 
Spreekuur 

Wij kunnen ons voorstellen dat er bij u vragen leven. Daarom houden het COA en de gemeente 
Hengelo, als daar behoefte aan is, een spreekuur. Hebt u daar belangstelling voor, dan kunt u een 

e-mail sturen naar gemeente@hengelo.nl met als onderwerp ‘spreekuur avo Willemstraat’. 
 
Hebt u nog vragen?  

Mocht u nu vragen hebben, laat ons dat dan weten via infohengelo@coa.nl. Dan proberen we uw 
vraag te beantwoorden.  

Op de gemeentelijke website www.hengelo.nl > nieuws vindt u ook de laatste informatie. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

De burgemeester van Hengelo, 

 
De heer S.W.J.G. Schelberg 
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