
  
 

Artikel 45   
Technische vragen 

 
Aan:   College van Burgemeester en Wethouders gemeente Schagen 
Datum:  18-01-2022 
Betreft:  Opvang asielzoekers Bosweg 14 ’t Zand NH 
 

 
 
Geachte portefeuillehouder, 
 
Aan de Bosweg 14 worden sinds vorig jaar 50 asielzoekers opgevangen. Het betreft een 
crisissituatie. U gaf daarover zowel aan raadsleden (zie vragen VVD  d.d. 26-04-2022) 
als aan bewoners (zie uw mail d.d. 3-5-2022) aan dat deze situatie tot uiterlijk 1-7-2022 
zou duren. Tijdens de bewonersavond op 22-06-2022 werd aangegeven dat deze datum 
verlengd zou worden tot 31-12-2022.  
 
In uw beantwoording stond verder dat de burgemeester bij dit soort situaties 
(crisisopvang) altijd achteraf verantwoording aflegt aan de gemeenteraad, welke zal 
plaatsvinden na afloop van de noodopvang. De gemeenteraad zal doormiddel van een 
raadsmemo op de hoogte worden gesteld van de evaluatie. 
 
Bewoners uitten hun zorgen over het leefklimaat en de veiligheid van de weg. Met 
betrekking tot het leefklimaat gaf u aan dat u hen op de hoogte zou houden door middel 
van nieuwsbrieven en dat er een telefoonnummer beschikbaar is, voor bijvoorbeeld 
overlast of andere zaken (zie vragen VVD d.d. 12-4-2022). Met betrekking tot de 
veiligheid van de weg zijn en worden verschillende maatregelen getroffen. 
 
VVD Schagen is geïnteresseerd in de actuele situatie en heeft daarover de volgende 
vragen:  
 
1. Kunt u aangeven tot wanneer de opvang op deze locatie voortduurt?  

Eind 2022 is vanuit het COA een verzoek ontvangen om de opvanglocatie in ’t Zand 
na 31 december 2022 nogmaals te verlengen met een periode van 3 maanden (met 
nog een optie van 3 maanden). Ik heb daarop besloten om de opvanglocatie in  
’t Zand tot en met 31 maart 2023 beschikbaar te stellen. Dit is in december via 
gebruikelijke nieuwsbrief met betrekking tot de vluchtelingencrisis aan de 
gemeenteraad gecommuniceerd. De omwonende van de Bosweg zijn hier via een 
digitale nieuwsbrief over geïnformeerd. 
 
Als voorwaarde aan de verlenging hebben wij aan het COA aangegeven dat er 
vanaf eind februari begin maart geen nieuwe bewoners meer worden opgenomen. 
Dit om te voorkomen dat de asielzoekers veel moeten verhuizen.  
 

2. Kunt u aangeven hoe de voortgang van de opvang verloopt (ook met betrekking tot 

eventuele samenwerking met Sportservice, Wonen Plus Welzijn en mogelijk nog 

andere betrokken partijen)?   
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De opvang op de locatie verloopt goed. Er zijn 24/7 beveiligers aanwezig en er is 

dagelijks een locatiemanager. Deze zorgen er voor dat alles op de locatie goed 

verloopt. Het gaat hierbij van naleven van de huisregels, tot aan tandarts of 

huisartsbezoeken. Omwonende kunnen bij klachten direct contact opnemen met de 

locatiemanager. Er eens per twee weken een veiligheidsoverleg met de gemeente, 

beveiliging en locatiemanager. Er worden activiteiten georganiseerd door Wonen 

Plus Welzijn. In het begin zijn er ook activiteiten vanuit Sportservice aangeboden 

maar hier was uiteindelijk minder behoefte aan. 

3. Kunt u aangeven op welke wijze de communicatie met omwonenden is verlopen 

(met name gericht op de leefbaarheid als gevolg van de aanwezigheid van de 

asielzoekers)? En hebt u gecontroleerd of de communicatiekanalen voldoende 

duidelijk en effectief zijn, zowel tussen de gemeente en omwonenden als in het 

geval van calamiteiten? 

Bij de start van de opvang aan de Bosweg zijn een aantal bewonersavonden 

georganiseerd. De bewoners zijn hier doormiddel van een huis aan huis verstuurde 

brief van op de hoogte gesteld. In deze brief zijn ook het telefoonnummer van de 

locatiemanager en het emailadres van het team openbare orde en veiligheid 

gedeeld. Tijdens de bewonersbijeenkomsten is gevraagd of het versturen van een 

nieuwsbrief bij nieuwe ontwikkelingen volstaat. Hierop is bevestigend geantwoord.  

Op dit moment worden er dus alleen nieuwsbrieven verstuurd als er iets te melden 

is over de locatie. Dit is voor het laatst eind vorig jaar geweest waarbij aangegeven 

is dat de opvang nog eenmaal is verlengd tot 31 maart 2023. Voor het einde van de 

opvangperiode wordt er nog één digitale nieuwsbrief naar de omwonende verstuurd.  

4. Bewoners geven aan dat zij het idee hebben dat de huisregels niet worden 

nageleefd en dat er geen communicatie is met OOV. Bent u hier bekend mee en 

wat is hieraan gedaan?  

Wij herkennen dit beeld niet. Zoals hierboven aangegeven is er vanuit gemeente 

contact met de locatiemanagers. Als er al overlast meldingen zijn worden deze 

besproken. Omwonende kunnen met hun klachten rechtstreeks naar de locatie of 

naar de gemeente. In de begin periode zijn er meerdere nieuwsbrieven verstuurd 

over hoe de opvang op de locatie verloopt. Het ging hierbij over zaken als, 

samenstelling van de groep en dagbesteding. In de begin periode van de opvang is 

er ook met een aantal omwonende contact geweest, voornamelijk over de 

verkeersveiligheid.  

5. Bewoners gaven in augustus 2022 aan dat er behoorlijke overlast wordt ervaren en 

dat klachten niet worden opgepakt. Naar verluidt betreft het bijvoorbeeld ‘mensen 

die rondsnuffelen in de panden van bewoners’, ‘regelmatig politie met alarmlichten 

en sirene’, ‘dochters die beperkt worden in hun vrijheid’. Bent u bekend met 



  
 

Artikel 45   
Technische vragen 

incidenten of andere vormen van overlast die zich voordoen en wat is daaraan 

gedaan?  

Wij herkennen het beeld niet dat er behoorlijke overlast wordt ervaren. De 

meldingen die u aanhaalt gaan over een periode in augustus 2022. In deze periode 

is de politie wel 2 keer op locatie gekomen. Dit betrof echter geen spoedmelding 

(dus zonder alarmlichten en sirenes) maar ging om ondersteuning op de locatie. Het 

ging hierbij om een gezin die op de locatie zelf overlast veroorzaakte (binnen). Dit 

gezin is hierna overgeplaatst naar een andere locatie.  

De opvanglocatie is een open locatie. De bewoners zijn dus vrij om de locatie te 

verlaten. Ze doen onder andere boodschappen in het dorp of wandelen in de buurt.  

Er is één keer een meldingen ontvangen dat er bewoners de kerk waren binnen 

gegaan en één melding dat bewoners over een land van een buurtbewoner liepen. 

Hierover is gesproken met de betreffende bewoners.  

Navraag bij de politie leert ook dat er daar nagenoeg geen meldingen zijn 

ontvangen van overlast. Wel komt de wijkagent zo nu en dan op de locatie om te 

horen hoe het gaat.  

6. Gelet op het voortdurende karakter van de asielopvang: bent u bereid om de situatie 

aan de Bosweg 14 tussentijds te evalueren met de gemeenteraad? En zo niet, om 

de gemeenteraad dan tussentijds te informeren over de situatie aan de Bosweg 14? 

De opvang op de Bosweg loopt op 31 maart 2023 af. De gemeenteraad wordt via de 

nieuwbrief vluchtelingen al op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op het 

gebied van de vluchtelingencrisis (Oekraine, asielzoekers en tijdelijke woningbouw). 

Op het moment dat er ontwikkelingen zijn op de Bosweg zijn worden deze 

meegenomen in de nieuwsbrief.  

Tot slot  
We sturen deze beantwoording van de technische vragen door naar Noordkop 
Centraal zodat de door jullie gestelde vragen ook daar beantwoord zijn.  

 

Namens de VVD Schagen, 

A. van Wijk-Ligthart 

Fractievoorzitter 

 
 


