
Q&A Noodopvang Amstelveen | 4 februari 2016 

 

In dit document vindt u veel gestelde vragen (Questions) en antwoorden (Answers) in 

verband met de komende noodopvanglocatie voor vluchtelingen in Amstelveen.  

 

We behandelen de volgende onderwerpen:  

- Algemeen 

- Locatie 

- Vluchtelingen 

- Kosten 

- Veiligheid en beheersbaarheid 

- Leefbaarheid en effect op de buurt 

- Dagbesteding en onderwijs 

- Formele gemeentelijke inspraakprocedures 

- Helpen 

- Verdere vragen en actuele informatie 

 

Algemeen 

1. Waarom heeft de gemeente ‘ja’ gezegd tegen de opvang van vluchtelingen?  

Er komen vanwege oorlog en onderdrukking in Syrië, Eritrea, Afghanistan en Irak veel 

vluchtelingen in Europa aan, ook in Nederland. U ziet er dagelijks de beelden van op de 

televisie. Op dit moment is er een tekort aan opvangplaatsen. Het Rijk en het Centraal 

Orgaan opvang Asielzoekers (COA) doen een beroep op gemeenten om (tijdelijke) 

opvang aan vluchtelingen te bieden. Als gemeente willen wij aan dit verzoek voldoen. Wij 

hebben met elkaar een verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen en niet in de 

kou te laten staan. 

 

2. Is het al zeker dat de vluchtelingen naar Amstelveen komen?  

Ja. De gemeente Amstelveen kwam met het COA overeen om maximaal 400 

vluchtelingen (mannen, vrouwen, kinderen) te huisvesten op de noodopvanglocatie Laan 

van Kronenburg 2. Ook is er overeenstemming tussen het COA en de eigenaar over de 

huur en het gebruik van het pand. Het streven was om de eerste vluchtelingen in 

februari te verwelkomen. Die planning wordt door het COA niet gehaald. Omdat het pand 

nog geschikt gemaakt moet worden voor bewoning, worden de eerste vluchtelingen niet 

eerder dan eind april verwacht. 

 

3. Wat voor type opvanglocatie hebben we 

het over? 

Het gaat om een tijdelijke noodopvanglocatie. 

Dat is opvang van vluchtelingen van een aantal 

weken tot een aantal maanden, afhankelijk van 

het verloop van de asielprocedure. Vluchtelingen 

stromen vanuit hier door naar andere locaties in 

Nederland. Het pand wordt voor 1 tot maximaal 

3 jaar beschikbaar gesteld.  

 

4. Komt er ook een asielzoekerscentrum 

(AZC) in Amstelveen? 

Nee. 

 

Locatie 

5. Waarom is gekozen voor het 

kantoorpand  

aan de Laan van Kronenburg 2? 

Met het COA is overleg gevoerd over geschikte  

locaties in Amstelveen. De locatie waar het om  

gaat, is het kantoorpand aan de Laan van  



Kronenburg 2. Dit pand was per direct beschikbaar en volgens het COA geschikt voor 

tijdelijke noodopvang van vluchtelingen. Er is een aantal basisvoorzieningen aanwezig 

zoals water, elektriciteit, toiletten, douches en keukenvoorzieningen.  

 

6. Had de gemeente Amstelveen ook andere locaties op het oog? 

Nee, de gemeente Amstelveen heeft alleen het kantoorpand aan de Laan van Kronenburg 

2 bij het COA aangemeld als opvanglocatie.  

 

7. Wanneer wordt de noodopvang in gebruik genomen? 

Omdat het pand nog geschikt gemaakt moet worden voor bewoning, worden de eerste 

vluchtelingen niet eerder dan eind april verwacht. Het streven was eigenlijk om de eerste 

vluchtelingen in februari te verwelkomen. Die planning wordt door het COA niet gehaald. 

 

8. Waarom wordt de noodopvang niet eerder in gebruik genomen? 

Het pand op de Laan van Kronenburg wordt door COA geschikt gemaakt voor tijdelijke 

noodopvang van vluchtelingen. Hoewel de voorzieningen sober zullen zijn en alleen het 

hoogstnodige wordt aangepast, wordt verwacht dat de verbouwing een aantal maanden 

in beslag neemt. Het COA richt het gebouw zo in, dat aan de wettelijke voorwaarden 

voor opvang wordt voldaan en dat beheersbaarheid, veiligheid en leefbaarheid maximaal 

gewaarborgd kunnen worden. Het pand moet worden voorzien van vluchtwegen, de 

brandveiligheid moet worden gewaarborgd en de buitenruimte moet worden ingericht en 

voorzien van hekwerk in verband met het omliggende water. Er worden wanden 

geplaatst in de grote kantoorruimtes om zo slaapunits te creëren. De locatie wordt 

daarnaast voorzien van basisvoorzieningen. 

 

9. Hoe zit het met de vergunning? 

Het COA vroeg in december bij de gemeente Amstelveen een omgevingsvergunning aan, 

voor het wijzigen van het gebruik van het pand en het brandveilig gebruiken van het 

pand. Het college van B en W is bevoegd een omgevingsvergunning af te geven voor het 

gebruik van het pand als opvanglocatie. Op 19 januari 2016 werd de aanvraag voor het 

wijzigen van het gebruik en de verbouw goedgekeurd. De werkzaamheden mogen 

plaatsvinden na het afgeven van deze vergunning. De conceptvergunning voor het 

brandveilig gebruik ligt ter inzage vanaf 20 januari gedurende 6 weken. Het pand mag in 

gebruik worden genomen wanneer de vergunning is afgegeven na deze termijn.  

 

10. Hoe is het COA betrokken bij deze noodopvanglocatie?  

Het COA heeft ruim 20 jaar ervaring met het opvangen van asielzoekers in tijdelijke of 

permanente opvanglocaties die verschillen in grootte. COA medewerkers, beveiligers van 

een beveiligingsbedrijf, medewerkers van het gezondheidscentrum (GCA) en GGD, 

Vluchtelingenwerk, IND, etc werken op deze locaties samen om de bewoners te 

begeleiden met hun asielaanvraag. Het COA spreekt met nieuwe vluchtelingen over 

Nederlandse omgangsvormen en regels, over rechten en plichten. Elke opvanglocatie 

heeft een eigen locatiemanager die alles wat te maken heeft met de opvang van 

vluchtelingen op die locatie coördineert. Voor de locatie in Amstelveen werd begin januari 

2016 een locatiemanager aangesteld.  

 

11. Hoe gaat de opvanglocatie er precies uitzien? 

Het COA betrekt de beneden-, eerste en tweede verdieping van het pand. Er is een 

receptie waar altijd beveiligers aanwezig zijn en waarbij iedereen zich moet melden. In 

het gebouw worden verschillende soorten ruimtes ingericht: slaapunits voor bewoners, 

recreatieruimte voor bewoners, natte ruimtes voor douchen, wasmachines en drogers, 

een kantoor voor COA-medewerkers, spreekruimtes voor COA en andere organisaties 

zoals vluchtelingenwerk, een Gezondheidscentrum Asielzoekers, een dokterspost met 

wachtruimte en spreekruimte en een informatieruimte voor bewoners. Bij de inrichting 

van het pand staat veiligheid, beheersbaarheid en leefbaarheid voorop. 

 

  



Vluchtelingen 

12. In welke fase van de asielaanvraag bevinden deze vluchtelingen zich?   

De vluchtelingen zijn nog maar net in Nederland en staan aan het begin van hun 

asielprocedure. Mensen uit landen waar een conflictsituatie is, krijgen alleen een tijdelijke 

verblijfsvergunning, totdat de situatie in het thuisland is genormaliseerd. Zij kunnen dan 

weer terug naar het land van herkomst. Elke asielaanvraag en vluchtverhaal wordt door 

de Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND) getoetst. 

 

13. Hoe worden de mensen gescreend? 

Vluchtelingen die asiel aanvragen worden door de AVIM (vreemdelingenpolitie) en de IND 

geïdentificeerd en geregistreerd. Dit gebeurt onder ander via vingerafdrukken en met 

behulp van foto’s. Bij deze screening wordt samengewerkt met de marechaussee en 

andere (internationale) veiligheidsdiensten. Hierbij worden onder andere documenten, 

vluchtverhaal en identiteit onderzocht.  

 

14. Hoe is de samenstelling van de groep vluchtelingen? 

In de overeenkomst tussen de Gemeente Amstelveen en het COA staat dat in de 

opvanglocatie een gemengde populatie vluchtelingen gehuisvest zal worden. Dat 

betekent dat er wordt gezocht naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen, van jongeren en ouderen, van alleenstaanden en gezinnen. Hoe de precieze 

samenstelling zal zijn, is afhankelijk van de vluchtelingen die straks in Nederland 

arriveren. Om u een beeld te geven: In de tweede helft van 2015 bevonden zich onder 

vluchtelingen zich onder meer scholieren, studenten, timmermannen, journalisten, 

installateurs, artsen, kunstenaars en ondernemers. Mensen van diverse nationaliteiten, 

primair uit Syrië, Eritrea, Irak, Somalië en Afghanistan. In dezelfde periode woonde er in 

opvanglocaties 25 tot 35 procent gezinnen. Het overige deel bestond uit stellen zonder 

kinderen en alleenreizende vrouwen en mannen. Tussen de 10 en 15 procent van de 

vluchtelingen had de leeftijd van vier tot twaalf jaar.   

 

15. Blijven de vluchtelingen daarna in onze gemeente wonen? 

Nee, ze worden tijdelijk, van een paar weken tot enkele maanden, opgevangen in de 

noodopvang in Amstelveen. 

 

16. Wat krijgen vluchtelingen op de opvanglocatie? 

Er worden sobere woonunits ingericht met bedden. De locatie wordt voorzien van 

basisvoorzieningen als toiletten, douches en een eetgelegenheid. Daarnaast krijgen 

vluchtelingen op de noodopvanglocatie eten en overige basisvoorzieningen voor het 

dagelijks leven. 

 

17. Kunnen de vluchtelingen straks vrij in en uit lopen? 

Ja, uiteraard kunnen deze mensen vrij in en uit lopen. Vluchtelingen zijn gewone mensen 

zoals u en ik. Ze zijn tijdelijk te gast in onze gemeente.   

 

18. Veel vluchtelingen hebben een smartphone. Hoe komen ze daar aan? 

Mensen die vluchten van oorlog en onderdrukking zijn niet per definitie arm. In bijvoor-

beeld Syrië is de economische standaard vergelijkbaar met Nederland. Naast de kleding 

die zij dragen is een smartphone vaak het enige bezit. Het is een manier om in contact te 

zijn met de mensen die zij achterlieten of die ook vluchtten. Meestal wordt gebruik 

gemaakt van de wifiverbinding van de opvanglocatie zodat geen abonnementskosten 

hoeven worden gemaakt. Vluchtelingen zonder smartphone kunnen gebruik maken van 

de traceerdiensten van hulporganisaties om te elkaar te laten weten of ze veilig zijn. 

 
  



Kosten 

19. Hoeveel geld gaat het de gemeente kosten? 

De opvang van vluchtelingen in een noodopvanglocatie kost geld. Deze kosten worden in 

principe allemaal door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gedragen. 

Gemeente Amstelveen maakt door de komst van de noodopvang ook kosten door de 

inzet van menskracht en organisatiekosten. COA vergoedt aan de gemeente Amstelveen 

een eenmalige uitkering als bijdrage in de kosten, en gemeente kan eventuele extra 

kosten door het COA laten vergoeden.  

 
Veiligheid en beheersbaarheid  

20. Wat doet de gemeente ter bevordering van veiligheid? 

De gemeente vindt veiligheid belangrijk voor iedereen. De gemeente Amstelveen, het 

COA en de politie werken in Amstelveen nauw samen als het gaat om veiligheid in en 

rond de noodopvanglocatie. De drie organisaties maken in een beheerplan onderling 

afspraken die ervoor moeten zorgen dat ieders veiligheid, maar ook leefbaarheid en 

beheersbaarheid, maximaal gewaarborgd is. Alles wat wij doen is gericht op een zo 

veilig, leefbaar en beheersbaar mogelijke situatie. Voor wat betreft de 

veiligheidsmaatregelen volgen wij het landelijke beleid. We kunnen risico’s niet voor 

honderd procent uitsluiten, maar streven samen met de politie naar maximale 

risicobeheersing. Er zijn twee wijkagenten vrijgemaakt die 24 uur per dag oproepbaar 

zijn en er worden daar waar nodig extra surveillances uitgevoerd. Vanaf het eerste 

moment dat vluchtelingen in de opvanglocatie arriveren, zijn Nederlandse 

omgangsvormen - zonder uitzondering - direct de maatstaf. 

 

21. Vergroten vluchtelingen de onveiligheid? 

De gemeente Amstelveen is en blijft alert als het gaat om veiligheid. We volgen daarin 

het landelijke beleid dat bepaalt of extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Vanuit 

verschillende instanties worden ontwikkelingen in de wereld gemonitord en bekeken of 

aanscherping van het beleid nodig is. Het afgelopen jaar bleef het landelijk beleid 

ongewijzigd. 

 

22. Wie zijn er betrokken bij de veiligheid in het rond het pand? 

De gemeente Amstelveen, het COA en de politie werken in Amstelveen nauw samen als 

het gaat om veiligheid in en rond de noodopvanglocatie. Op de locatie is een 

beveiligingsbedrijf dag en nacht aanwezig.  

 

23. Is er beveiliging aanwezig?  

Medewerkers van een beveiligingsbedrijf zijn elke dag, 24 uur per dag aanwezig. 

Zij beheren de receptie, beantwoorden de telefoon en houden toezicht op het komen en 

gaan van de vluchtelingen, medewerkers, vrijwilligers. Iedereen die de 

noodopvanglocatie binnen wil moet zich aanmelden en identificeren bij de beveiliging.  

Als het nodig is neemt de beveiliging contact op met politie.  

 

24.  Kennen de vluchtelingen Nederlandse omgangsvormen en regels? 

Vanaf het eerste moment dat mensen in de opvanglocatie arriveren, zijn Nederlandse 

omgangsvormen - zonder uitzondering - direct de maatstaf. Het COA heeft in 

verschillende talen huisregels opgesteld die zijn gebaseerd op Nederlandse 

omgangsvormen. Daarin wordt onder meer duidelijk gemaakt dat discriminatie op basis 

van afkomst, religie, politieke voorkeur of seksuele geaardheid niet toegestaan is. 

Vluchtelingen krijgen die na aankomst uitgereikt en toegelicht. Zij moeten ze ook 

ondertekenen. Waar nodig wordt specifieke voorlichting gegeven, dit wordt per locatie 

bekeken en voorzien van een lokale aanpak. Overmatig alcoholgebruik of drugsgebruik 

wordt op de locaties niet getolereerd. Het COA ziet er op toe dat de huisregels worden 

nageleefd en spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag. Daarbij is een aantal sancties 

mogelijk, variërend van een geldboete, overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging 

van opvang. In alle gevallen geldt dat misdragingen consequenties kunnen hebben voor 

de asielprocedure. Een vluchteling heeft er dus belang bij zich goed te gedragen. Het 



COA ziet erop toe dat de huisregels worden nageleefd en spreekt bewoners aan op 

ongewenst gedrag. Daarbij is een aantal sancties mogelijk, variërend van een geldboete, 

overplaatsing of in het uiterste geval beëindiging van de opvang. In alle gevallen geldt 

dat misdragingen consequenties kunnen hebben voor de asielprocedure. Een vluchteling 

heeft er dus belang bij zich goed te gedragen.  

 

25. Worden verstoringen van de openbare orde verwacht?  

Er is geen reden om verstoringen van de openbare orde te verwachten.  

 

26. Hoe worden mogelijke verstoringen van de openbare orde opgelost?   

Toezicht op het naleven van regels door vluchtelingen vindt op dezelfde manier plaats als 

bij Nederlanders. Een incident - grootschalig of kleinschalig - in of rond de opvanglocatie 

wordt altijd geëvalueerd met betrokken instanties. Het COA neemt, indien nodig, extra 

maatregelen op of rond de locatie. Voor zaken die de openbare orde raken wordt altijd 

politie ingeschakeld.  

 

 

Leefbaarheid en effect op de buurt 

27. Op welke manier worden omwonenden betrokken bij de noodopvang? 

Er is een klankbordgroep van omwonenden, politie, gemeente en organisaties die actief 

zijn in de buurt (bewonerscomités, welzijnsorganisatie, ondernemersvereniging) in 

oprichting. De klankbordgroep signaleert effecten en adviseert de gemeente Amstelveen 

op het gebied van leefbaarheid. De deelnemers van de klankbordgroep zijn bekend. Eind 

januari 2016 vind de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep plaats.  

 

28. Wie is betrokken bij de vraag hoe lang de opvanglocatie open blijft? 

De gemeente Amstelveen sloot met het COA een bestuursovereenkomst af. Daarin is de 

noodopvang vastgelegd voor een periode van 1 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging 

van maximaal 3 jaar. Gemeente en COA besluiten samen of na 1 jaar verlenging 

wenselijk is. Bij een evaluatie zal ook de klankbordgroep betrokken worden.  

 

29. Wordt mijn woning minder waard door de komst van de noodopvang? 

Ervaringen in andere gemeenten met noodopvanglocaties en onderzoeken op dit gebied 

wijzen uit dat dit niet het geval is.  

 

30. Waar kan ik straks terecht als ik vragen heb of hinder ervaar van de 

noodopvanglocatie? 

Het e-mailadres en telefoonnummer van de opvanglocatie wordt bekend gemaakt op 

www.coa.nl zodra de locatie in gebruik genomen wordt. U mag uiteraard altijd ook de 

politie informeren over uw situatie. De gemeente Amstelveen is voor alle vragen en 

opmerkingen bereikbaar via vluchtelingen@amstelveen.nl. Als u structurele overlast 

ervaart, kunt u dit bovendien melden bij de klankbordgroep. In de klankbordgroep 

bespreken omwonenden en actieve organisaties in de buurt met COA, gemeente en 

politie de situatie in en om de noodopvang met als doel gezamenlijk tot een leefbare 

situatie in de buurt te komen.  

 

31. Hoe kijkt de Joodse gemeenschap in Amstelveen aan tegen de opvang van 

vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië? 

Vanuit de Joodse gemeenschap komt niet één geluid, er zijn reacties die uiteenlopen van 

bezorgdheid over de komst van vluchtelingen tot het aanbieden van hulp aan deze 

mensen. Net als andere omwonenden zijn ook mensen vanuit de Joodse gemeenschap 

uitgenodigd voor de klankbordgroep. Burgemeester Van ’t Veld overlegt daarnaast indien 

nodig met vertegenwoordigers van diverse Joodse organisaties in Amstelveen. In reactie 

op vragen die in de Tweede Kamer over de komst van vluchtelingen in Amstelveen zijn 

gesteld, gaf staatssecretaris Dijkhoff aan dat hij geen problemen ziet in een noodopvang 

in een omgeving met Joodse instellingen. 

 

http://www.coa.nl/
mailto:vluchtelingen@amstelveen.nl


Dagbesteding en onderwijs 

32. Wat gaan mensen in de opvang straks de hele dag doen? 

Vluchtelingen die in een noodopvanglocatie verblijven, zijn nog in afwachting van een 

verdere procedure. Ze hebben een vaak stressvolle en gevaarlijke reis achter de rug, en 

in het land van herkomst veel meegemaakt en achtergelaten. We bieden ze graag een 

veilige, rustige en prettige tijd in Amstelveen. De gemeente bereidt in samenwerking met 

het COA en een aantal organisaties uit Amstelveen invulling van een betekenisvolle 

dagbesteding voor, zowel voor de volwassenen als voor de kinderen. Er is groot animo 

onder Amstelveense organisaties om iets te betekenen voor de vluchtelingen die straks in 

onze gemeente verblijven. Plaatselijke organisaties die zijn betrokken zijn, zijn diverse 

geloofsgemeenschappen, de vrijwilligerscentrale en AanZ.  

 

33. Mogen vluchtelingen werken? 

Zodra vluchtelingen een half jaar in Nederland zijn, mogen zij (maximaal 24 weken per 

kalenderjaar) werken. De verwachting is dat de vluchtelingen in de Amstelveense 

noodopvang korter dan een half jaar verblijven, en dus niet vanuit deze locatie deel 

zullen nemen aan het arbeidsproces. 

 

34. Krijgen vluchtelingen een uitkering? Hoeveel? 

Nee, de vluchtelingen in de noodopvanglocatie ontvangen geen uitkering. Ook ontvangen 

zij in deze eerste fase van hun verblijf nog geen persoonlijke (wekelijkse) financiële 

toelage. Dit gebeurt pas als ze zijn toegelaten tot de zogenoemde verlengde 

asielprocedure. De mensen in de noodopvang krijgen eten, drinken en 

verzorgingsartikelen van het COA aangeboden. Sommigen hebben zelf geld. 

 

35. Volgen de asielzoekers verplicht Nederlandse les? 

Nederlandse les is voor volwassenen pas verplicht zodra aan een asielzoeker een 

(tijdelijke) verblijfsstatus is toegekend. Ondanks dat het niet verplicht is, willen wij 

vluchtelingen in de noodopvanglocatie wel de mogelijkheid bieden om Nederlandse lessen 

te volgen door deel te nemen aan taallessen die door vrijwilligers worden georganiseerd.   

 

36. Gaan de kinderen naar school? Waar? 

Op grond van internationale verdragen hebben vluchtelingen tot 18 jaar recht op 

onderwijs, ongeacht hun verblijfstatus en type opvanglocatie. Gemiddeld bestaat 10 tot 

15 procent van de vluchtelingen uit schoolgaande kinderen. Zodra zij in Nederland zijn, 

vallen zij onder de leerplicht en wordt onderwijs voor hen georganiseerd. Hoewel dit zo 

snel mogelijk gebeurt, blijkt in de praktijk dat het enkele weken kan duren tot een 

nieuwe onderwijslocatie is opgezet. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat 

leerplichtige kinderen van vluchtelingen naar school gaan, en is met schoolbesturen in 

overleg over op welke manier dat in Amstelveen vorm kan krijgen. 

 

37. Zijn de vluchtelingen getraumatiseerd? En wat betekent dat voor onze 

veiligheid? 

Vluchtelingen die net aankomen in Nederland hebben een vaak stressvolle en gevaarlijke 

reis achter de rug, en in het land van herkomst veel meegemaakt en achtergelaten. Ze 

zijn vooral moe en willen tot rust komen. Dit betekent niet dat ze allemaal 

getraumatiseerd zijn. Na binnenkomst in Nederland ondergaan vluchtelingen een 

medisch onderzoek. Hierbij komt ook hun geestelijke gezondheid aan de orde. Als het 

nodig is, wordt iemand doorverwezen naar de geestelijke gezondheidzorg (GGZ).  

 

 

  



Formele gemeentelijke inspraakprocedures 

38. Kan ik als burger bezwaar maken tegen de komst van de noodopvanglocatie? 

Bezwaar maken tegen de het besluit van B&W over de bestuursovereenkomst met het 

COAis niet mogelijk. U kunt wel bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning die door 

het COA is aangevraagd en door de gemeente is verleend. De conceptvergunning voor 

het brandveilig gebruik ligt ter inzage vanaf 20 januari gedurende 6 weken. Het pand 

mag in gebruik worden genomen wanneer de vergunning is afgegeven na deze termijn. 

Kijk voor meer informatie op: http://www.amstelveen.nl/web/Wonen-en-Leven/Wonen-

verbouwen-en-

vergunningen/woningverbouwenenvergunningen/Omgevingsvergunning.htm  

 

Helpen 

39. Waar kunnen we ons melden als we willen helpen als vrijwilliger of voor 

andere steun? 

Er is groot animo onder Amstelveense inwoners om iets te betekenen voor de 

vluchtelingen die straks in onze gemeente verblijven. Het beste is om hiervoor contact op 

te nemen met de vrijwilligerscentrale. www.vrijwilligerscentrale-amstelland.nl. De 

gemeente bereidt in samenwerking met het COA en een aantal organisaties uit 

Amstelveen en Buitenveldert de invulling van dagbesteding voor, zowel voor de 

volwassenen als voor de kinderen. Zodra daarover afspraken zijn gemaakt, laten we 

graag weten hoe u als inwoner kunt helpen. 

 

40. Ik heb allerlei spullen waarmee ik de (vluchtelingen in de) 

noodopvanglocatie mogelijk blij maak. Wat kan ik doen? 

Hartelijk bedankt voor uw aanbod van spullen. Fijn dat u op deze manier denkt aan de 

vluchtelingen die wij in onze gemeente tijdelijk verwelkomen. Op dit moment kunnen we 

nog niets met uw aanbod omdat de noodopvanglocatie nog niet open is. Nadat de 

opvang in Amstelveen is opgestart, kunt u via het e-mailadres dat op COA.nl wordt 

gepubliceerd, uw donatie aanmelden. Voor vluchtelingen met verblijfsstatus die in 

Amstelveen woonachtig zijn, is Stichting Vluchtelingenwerk aanspreekpunt. We weten 

van deze organisatie dat zij op dit moment kinderkleding en speelgoed kan gebruiken, 

andere dingen niet. Mocht u nu al kinderkleding en speelgoed op deze manier aan 

Vluchtelingenwerk willen geven, dan kunt u dat afgeven op het adres Bovenkerkerweg 2. 

Daar is van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur iemand aanwezig om de 

spullen in ontvangst te nemen. Met eventuele overige spullen zijn de kringloopwinkels 

(http://deboemerang.net en http://www.kringloopwinkelamstelveen.nl) en de 

kledingbank (http://kledingbankamstelland.nl) blij.  
 

41. Onze organisatie wil wel helpen met de opvang van vluchtelingen. Waar 

melden we ons aan? 

Uw hulp wordt erg op prijs gesteld. We verzoeken u een mail met uw verzoek/voorstel en 

uw gegevens te sturen naar: vluchtelingen@amstelveen.nl.   
 

Overige vragen en actuele informatie 
42. Waar kan ik terecht met mijn vragen? 

U kunt al uw vragen mailen naar vluchtelingen@amstelveen.nl. Voor meer informatie kijk 

op www.amstelveen.nl/vluchtelingen  

 

43. Waar vind ik de meest actuele informatie? 

Op www.amstelveen.nl/noodopvang vindt u de meest actuele informatie over de 

noodopvang van vluchtelingen in Amstelveen.  

http://www.amstelveen.nl/web/Wonen-en-Leven/Wonen-verbouwen-en-vergunningen/woningverbouwenenvergunningen/Omgevingsvergunning.htm
http://www.amstelveen.nl/web/Wonen-en-Leven/Wonen-verbouwen-en-vergunningen/woningverbouwenenvergunningen/Omgevingsvergunning.htm
http://www.amstelveen.nl/web/Wonen-en-Leven/Wonen-verbouwen-en-vergunningen/woningverbouwenenvergunningen/Omgevingsvergunning.htm
http://www.vrijwilligerscentrale-amstelland.nl/
mailto:vluchtelingen@amstelveen.nl
mailto:vluchtelingen@amstelveen.nl
http://www.amstelveen.nl/noodopvang

