
 

 

 

College van B&W Weert 
Postbus 950  
6000 AZ  Weert  
 
Weert,  23 augustus 2021 
 
Betreft: Afghaanse vluchtelingen 

 
Geacht College van B&W,  
 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Afghanistan en de op gang gekomen stroom 
vluchtelingen hebben wij vernomen dat de opvanglocatie Zoutkamp vol is en tijdelijk uitgeweken 
wordt naar Zeist en dat het COA blijft zoeken naar andere opvanglocaties. 
https://www.nu.nl/strijd-in-afghanistan/6152688/noodopvang-zoutkamp-met-491-afghaanse-
evacues-vol-nieuwe-opvang-in-zeist.html 

 
Daarom stellen wij de volgende vragen : 
1. Bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen ? 

2. Is het u bekend óf de eigenaar van het KMS terrein (een voormalige COA locatie) gesprekken voert 
met het COA voor al dan niet tijdelijke noodopvang ? 

3. Zijn er gesprekken met u gaande over het opvangen van vluchtelingen, specifiek in de gemeente 
Weert ? 

4. Is het denkbaar dat u een aanwijzingsbesluit zou kunnen krijgen wanneer de eigenaar en het COA 
overeenstemming bereiken over een tijdelijke opvang op locatie Kazernelaan 101 ? 

5. Hoe staat het college van B&W tegenover zo’n verzoek respectievelijk aanwijzingsbesluit ? 
 

Met belangstelling zien wij de beantwoording van deze vragen tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
 
JH (Joost) Wiezer 
Raadslid Weerter VVD 



Van: Joost Wiezer [mailto:jwiezer.weert@gmail.com]  
Verzonden: maandag 23 augustus 2021 11:11 
Aan: Griffie <G.Griffie@weert.nl> 
Onderwerp: Artikel 40 vragen Afghaanse vluchtelingen 
 
Goedemorgen Griffie,  
 
Kunnen jullie deze artikel 40 vragen aan het college doen toekomen voor beantwoording 
binnen de gestelde termijn ? 
 
Alvast bedankt,  
Joost Wiezer 



Maandag 23 augustus 2021  
 

 

Noodopvang Zoutkamp met 491 Afghaanse  
evacués vol, nieuwe opvang in Zeist 
 
23 augustus 2021 09:34 
 
De noodopvang Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp zit vol, laat 
het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maandagochtend weten. Nieuwe evacués uit 
Afghanistan worden daarom tijdelijk opgevangen in het Walaardt Sacré Kamp in de gemeente 
Zeist. 
 
Zondagavond kwamen nog eens 178 mensen naar de kazerne, waarmee de opvanglocatie vol raakte. 
In de locatie in Zoutkamp zitten nu 491 evacués, laat een woordvoerder weten. 
 
Er zou plaats zijn voor ongeveer 540 evacués, maar een deel van de ruimte moet worden gebruikt als 
werkruimte voor de medewerkers. Daarnaast gaat ook een aantal bedden 'verloren' bij het indelen van 
de kamers, aldus de woordvoerder. 
 
Alle evacués zijn Afghanen "die een band hebben met Nederland", aldus de woordvoerder. Onder hen 
zijn bijvoorbeeld tolken en ambassadepersoneel. 
 
De locatie in Zeist verwacht de eerste evacués maandag op te vangen. Het COA benadrukt dat het om 
een tijdelijke oplossing gaat. "We blijven verder zoeken naar andere tijdelijke en structurele locaties." 
 
Maandag landde een vlucht met 129 evacués op Schiphol. Onder hen zijn achttien Nederlanders. 
Rond 16.00 uur wordt een volgende vlucht met evacués verwacht. 
 
De redactie van NU.nl wil in contact komen met Afghanen en Afghaanse Nederlanders die op dit 
moment in Afghanistan verblijven. Vooral in steden als Kandahar, Jalalabad, Herat en Mazar-i-
Sharif, uit die steden komt weinig nieuws. Hoe is de situatie daar? We horen het graag. We 
behandelen alle informatie indien gewenst vertrouwelijk. Heb je familieleden, vrienden of kennissen 
in Afghanistan en willen zij met ons praten over de situatie daar? Mail dan naar redactie@nu.nl. 

Door: NU.nl 
Beeld: ANP 

 


