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Dit veiligheidsplan is opgesteld door de betrokken (veiligheids)partners: 

• Gemeente Venray 

• Politie Eenheid Limburg (basisteam Venray-Gennep en AVIM) 

• Openbaar Ministerie arrondissement Limburg 

• Veiligheidsregio Limburg-Noord (brandweer en GHOR/GGD) 

• COA 

Zij zijn hierbij ondersteund door het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. De 

klankbordgroep van onder meer bewoners en dorpsraad is geraadpleegd bij de totstandkoming van 

dit plan.  
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1  Introductie 

 

 Aanleiding 1.1

Tijdens een raadsvergadering op 22 december 2015 heeft de gemeenteraad van Venray 

ingestemd met de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) op Vakantiepark Het Roekenbosch 

in Blitterswijck. Hierbij gaat het om tijdelijke opvang van gelijktijdig maximaal 450 personen 

voor een periode van vier jaar, met mogelijke verlenging van maximaal één jaar. In aanloop 

naar het raadsbesluit is een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarin zorgen over 

veiligheid in de brede zin van het woord, veelvuldig zijn geuit. De gemeenteraad heeft hierop 

per motie opdracht gegeven om een veiligheidsplan uit te werken, waarmee veiligheidspartners 

zich prepareren op de komst van het AZC.  

 

Het veiligheidsplan wordt, na consultatie van de betrokken (veiligheids)partners, ter instemming 

voorgelegd aan de lokale driehoek van Venray. Uiteindelijk wordt het veiligheidsplan gevoegd 

bij de bestuursovereenkomst, die ter sondering wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

Gelet op de ligging van het AZC in Blitterswijck, namelijk dichtbij de grens met de gemeente 

Horst aan de Maas, heeft de gemeente Venray op onderdelen afstemming gezocht en afspraken 

gemaakt met de gemeente Horst aan de Maas. Na vaststelling van het veiligheidsplan wordt het 

plan beschikbaar gesteld aan de burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas alsook aan 

de burgemeesters van de drie gemeenten binnen het werkgebied basisteam Venray-Gennep. 

 

Het veiligheidsplan gaat in op de veiligheidsaspecten, die aan de orde kunnen zijn bij het 

operationeel zijn van het asielzoekerscentrum. Ten aanzien van de veiligheid hebben de 

gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie, de brandweer, GHOR1/GGD en het COA een 

gedeelde verantwoordelijkheid. Dit plan beoogt dan ook een integrale benadering. 

 

 AZC op Het Roekenbosch 1.2

Bij het operationeel zijn van het AZC op Het Roekenbosch dient rekening gehouden te worden 

met een aantal  bijzondere aspecten, te weten:  

 

1. Gemengde bewonerspopulatie: 

• In totaal bevinden zich in een bosrijke omgeving 210 woningen, waarvan een deel (semi-) 

permanent is bewoond, enkele woningen zijn bestemd voor mensen met een urgente 

woonbehoefte en een deel voor de zakelijke en toeristische verhuur. 

• 450 asielzoekers in de woningen, die beschikbaar zijn voor het AZC. 

 

2. Samenwerking in het kader van veiligheid met nieuwe ketenpartner, het COA.  

                                                
1 GHOR: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
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3. Meerdere partijen dragen verantwoordelijkheid binnen Het Roekenbosch:  

• COA is verantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid op het AZC. 

• Het parkmanagement exploiteert, beheert en onderhoudt het niet-AZC gedeelte van het 

park. Daarnaast is het parkmanagement verantwoordelijk voor het technisch beheer van 

het gedeelte van het park, dat in gebruik is als AZC. 

 

Aan de komst van het AZC op Het Roekenbosch worden door bewoners/omwonenden bepaalde 

veiligheidsrisico’s voorzien. De belangrijkste risico’s, die vooraf worden gesignaleerd, zijn: 

 

Veiligheidsrisico’s  Specifieke voorbeelden 

Sociale veiligheidsrisico’s  • Overlast  

• Agressie en geweld  

• Vermenging van groepen (o.a. arbeidsmigranten, 

asielzoekers) 

• Spanningen tussen asielzoekers en tussen asielzoekers en 

bewoners/omwonenden 

• Ongewenste bezoekers op het AZC/Het Roekenbosch 

• Criminaliteit op Het Roekenbosch  

• Aantasting veiligheidsgevoelens van bewoners van het park 

en omwonenden 

• Maatschappelijke onrust 

Fysieke 

veiligheidsrisico’s  

• Verkeersveiligheid rond Het Roekenbosch 

• Calamiteiten (brand, besmettelijke ziekten, uitval vitale 

infrastructuur, hoogwater Maas).  

 

Bovenstaande veiligheidsaspecten vormen de basis voor de uitwerking van de 

veiligheidsmaatregelen in dit plan.   

 

 Inhoud en uitgangspunten 1.3

Dit veiligheidsplan bevat de afspraken, die de betrokken veiligheidspartners met elkaar hebben 

gemaakt ten behoeve van het beperken van eventuele veiligheidsrisico’s en het reageren op 

mogelijke incidenten op en rond het in werking zijnde AZC. Het plan bevat afspraken over:  

• fysieke en sociale veiligheidsmaatregelen; 

• het waarborgen van de samenwerking en een goede uitwisseling van informatie tussen 

betrokken partijen; 

• het monitoren van de veiligheid en waar nodig bijsturen van maatregelen; 

• de adequate, gemeenschappelijke respons op mogelijke incidenten en 

veiligheidsvraagstukken.  
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Ten aanzien van dit veiligheidsplan hanteren de betrokken veiligheidspartners de  volgende 

uitgangspunten:  

• We benutten zoveel mogelijk bestaande plannen en werkwijzen en sluiten aan bij de 

reguliere bevoegdheden en verantwoordelijkheden van betrokken partijen.  

• We maken waar nodig aanvullende afspraken (bovenop al bestaande afspraken). 

• We zetten in op het beperken van veiligheidsrisico’s.  

• We zorgen voor zorgvuldige monitoring van de veiligheidssituatie op en rond het AZC en 

sturen waar nodig tussentijds bij.   

• We streven naar een integrale aanpak van veiligheid op en rond het AZC.  

• Met het oog op de veiligheid binnen het AZC wordt separaat een bedrijfsnoodplan opgesteld, 

waarin beschreven is wat medewerkers moeten doen als een calamiteit zich voordoet en hoe 

de samenwerking tussen de bedrijfshulpverleningsorganisatie en hulpverleningsdiensten 

eruit ziet.  

 

 Diagnose veiligheidsthema’s  1.4

Op en rond het AZC manifesteren zich in potentie verschillende veiligheidsthema’s. De mate 

waarin deze thema’s zich voordoen, kan per locatie verschillen. Het onderstaande overzicht is 

opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomst met de klankbordgroep op 28 januari 2016 en de 

werksessie met veiligheidspartners op 5 februari 2016. De diagnose heeft vervolgens 

geresulteerd in een pakket aan maatregelen. Deze maatregelen zijn ter finale toetsing 

voorgelegd aan de veiligheidspartners, de klankbordgroep op 25 februari 2016 en de 

Blitterswijckse klankbordgroep op 1 maart 2016.  
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 Leeswijzer 1.5

Hoofdstuk 2 bevat de afspraken over de organisatie van veiligheid, waaronder verdeling van 

taken en verantwoordelijkheden en de overlegstructuur. Hoofdstuk 3 bevat de beschrijving van 

de aanpak van veiligheid, waaronder fysieke en sociale maatregelen. 

 

Bijlage I bevat de huisregels van COA . In bijlage II is het inrichtingsplan van Het Roekenbosch 

opgenomen. 
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2 Organisatie van veiligheid 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van betrokken partners bij de veiligheid op en rond het AZC. 

We schetsen de taken en rollen van betrokken partners  en lichten de relevante 

overlegstructuren toe.   

 

 Taken en rollen betrokken partners 2.1

Op en rond het AZC kunnen diverse veiligheidsvraagstukken spelen. Afhankelijk van de situatie, 

verschilt de rolverdeling tussen COA en gemeente. Het handhaven van de veiligheid binnen het 

AZC valt onder de verantwoordelijkheid van het COA. Indien incidenten binnen de 

opvanglocaties gevolgen kunnen hebben voor de openbare orde wordt binnen de lokale 

werkafspraken tussen COA en gemeente, de burgemeester geïnformeerd. De burgemeester is 

vanzelfsprekend eindverantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.   

In onderstaande overzicht geven we de belangrijkste taken en rollen van betrokken partners 

weer.  

 

 

Partner 

 

 

Taken 

 

Domein 

Gemeente Venray 

burgemeester 

De burgemeester is verantwoordelijk voor de 

handhaving van de openbare orde en veiligheid en 

de hulpverlenende taak van de politie en brandweer. 

De burgemeester heeft in dit kader het gezag over 

de politie en brandweer. 

Openbare orde en 

veiligheid in 

publiek domein. 

 

Politie 

AVIM 

De politie handhaaft de openbare orde en de 

rechtsorde onder gezag van de burgemeester en de 

officier van justitie. Ook is de politie, in het bijzonder 

de Afdeling Vreemdelingen Identificatie 

Mensenhandel (AVIM), belast met de handhaving 

van de Vreemdelingenwet. Dit geschiedt onder gezag 

van de staatssecretaris van VenJ. 

Handhaving 

openbare orde en 

veiligheid 

Openbaar Ministerie 

Officier van Justitie  

De officier van justitie is verantwoordelijk voor de 

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde: het 

opsporen en vervolgen van strafbare feiten.  

Strafrechtelijke 

handhaving 

openbare orde en 

veiligheid 

COA Het COA is verantwoordelijk voor de leefbaarheid, 

veiligheid en gezondheid op het AZC. Het COA huurt 

het terrein van Het Roekenbosch.  

Maatregelen, die het technisch beheer van het AZC 

gedeelte van het park raken, voert het COA in 

samenspraak met het parkmanagement uit.  

Veiligheid binnen 

het AZC 
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Partner 

 

 

Taken 

 

Domein 

Parkmanagement 

Het Roekenbosch 

Het parkmanagement is verantwoordelijk voor de 

exploitatie, beheer en onderhoud van het gedeelte 

van het park dat niet in gebruik is als AZC. Voor het 

gedeelte van het park, dat in gebruik is als AZC, is 

het parkmanagement – als verhuurder -  

verantwoordelijk voor het technisch beheer.  

Niet-AZC gedeelte 

van het park en 

technisch beheer 

voor het AZC 

gedeelte van het 

park.  

Veiligheidsregio 

Limburg-Noord 

De Brandweer Limburg-Noord, GGD Limburg-Noord 

en de GHOR Limburg Noord behoren tot de 

Veiligheidsregio Limburg-Noord. De Veiligheidsregio 

voert de regie als het om brandweerzorg, 

gezondheidszorg en crisisbeheersing in relatie tot de 

gevestigde asielzoekerscentra en 

(crisis)noodopvanglocaties in Noord- en Midden-

Limburg gaat. De gemeente is verantwoordelijk voor 

vergunningverlening, toezicht en handhaving. De 

Veiligheidsregio adviseert de gemeente bij 

vergunningverlening. De GGD voert taken uit op het 

terrein van de publieke gezondheidszorg. De GHOR 

krijgt in een opgeschaalde crisissituatie een rol 

middels hun repressieve organisatie.  

Brandweerzorg, 

risicobeheersing, 

rampen- en 

crisisbestrijding, 

publieke 

gezondheidszorg 

 

 Overleg over veiligheid  2.2

Veiligheid op en rond het AZC is een vast onderwerp op de agenda van een aantal reguliere 

overleggen, te weten:   

 

• Driehoeksoverleg binnen het basisteam Venray-Gennep  

Aan dit overleg nemen de burgemeester, de officier van justitie en de chef van het basisteam 

deel. De partners binnen de driehoek overleggen over de sturing op de inzet van de politie 

binnen het basisteam. Mogelijke thema’s: politie-inzet, afstemming bestuurlijke maatregelen 

en strafrechtelijke maatregelen, handhaving strafbare feiten, signalen radicaliseren. 

 

• Bilateraal politieoverleg tussen de burgemeester en de politie 

 Mogelijke thema’s: politie-inzet, overlast op en rond het AZC, criminaliteit, incidenten.  

 

• Bilateraal overleg tussen burgemeester en Regionaal Commandant Brandweer 

Mogelijke thema’s: incidenten, brandonveilige situatie, brandpreventie.  
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Daarnaast wordt specifiek voor het AZC een overleg gestart, te weten: 

 

• Operationeel veiligheidsoverleg met het COA  

Doel van dit overleg is de veiligheidssituatie op en rond het AZC goed te monitoren. 

Afgesproken is om elke 6 weken een veiligheidsoverleg te organiseren.  

 

 

Naam 

 

Operationeel veiligheidsoverleg  

 

Voorzitter  Locatiemanager van het COA 

Deelnemers • Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de 

gemeente Venray 

• Wijkagent van politie basisteam Venray-Gennep 

• Afdeling Vreemdelingen, Identificatie, Mensenhandel (AVIM =  

Vreemdelingenpolitie) 

• Optioneel: beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van 

de gemeente Horst aan de Maas en/of wijkagent politie 

basisteam Horst/Peel en Maas (zie hierna).  

Rollen en taken • Monitoren veiligheidssituatie op en rond het AZC 

• Bespreken (afhandeling van) incidenten 

• Bepalen benodigde (aanscherping van) maatregelen 

• Beleidsmedewerker OOV rapporteert aan burgemeester of – als 

nodig – aan de lokale driehoek.  

Thema’s Overlast en veiligheid op en rond het AZC, spanningen, leefbaarheid, 

criminaliteit, incidenten, onveiligheid in relatie tot fysieke omgeving 

(toegang, omheining, verlichting, verkeer), ongewenste bezoekers. 

Incidenten op 

grondgebied 

gemeente Horst aan 

de Maas 

• Meldingen, betreffende onveiligheid of overlast, die inkomen bij  

de gemeente Horst aan de Maas en die gerelateerd kunnen 

worden aan bewoners van het AZC in Blitterswijck, worden 

kortgesloten met het COA en de beleidsmedewerker openbare 

orde en veiligheid van de gemeente Venray. 

• Daar waar er sprake is van een structureel veiligheidsprobleem 

op grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas, dat 

gerelateerd kan worden aan de bewoners van het AZC in 

Blitterswijck, sluit de beleidsmedewerker van de gemeente Horst 

aan de Maas respectievelijk de wijkagent politie basisteam 

Horst/Peel en Maas aan bij het veiligheidsoverleg.  

 

Naast het veiligheidsoverleg is er dagdagelijks, als nodig of gewenst, bilateraal overleg tussen 

het COA, het beveiligingsbedrijf en/of politie/AVIM. Zo nodig, vindt er verder bilateraal overleg 

plaats tussen de locatiemanager van het COA en de parkmanager.  
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 Alarmeren en opschalen 2.3

 

Alarmeren hulpdiensten bij calamiteiten 

Bij calamiteiten, zoals brand, alarmeert het COA conform de reguliere procedures de 

hulpdiensten. De locatiemanager of de beveiliging van het COA vangt de hulpdiensten op en 

zorgt voor het begidsen van de hulpverleners binnen het AZC.  Bij grotere incidenten en 

calamiteiten, waarbij opgeschaald wordt conform de regionaal afgesproken GRIP structuur, 

treedt het regionaal crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord in werking. Bij opschaling van de 

crisisstructuur verzorgt het COA een afvaardiging aan het operationeel en/of bestuurlijk overleg 

(COPI, ROT, BT). 

 

In geval van hoogwater c.q. overstroming van de Maas treedt het rampbestrijdingsplan 

Hoogwater Maas in werking. Ook in dit geval verloopt de leiding en coördinatie conform de in dit 

plan opgenomen procedures.  

 

Alarmeren en opschalen bij incidenten 

Incidenten waarbij asielzoekers zijn betrokken, worden door de locatiemanager van het COA 

standaard geregistreerd en besproken met de wijkwijkagent van de politie en/of in het 

veiligheidsoverleg. De locatiemanager informeert de burgemeester (al dan niet via de 

beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid) en de wijkagent direct bij ingrijpende 

incidenten met maatschappelijke impact, ook bij twijfel. Het COA, de burgemeester en politie 

maken gezamenlijk een inschatting van de impact en ernst alsook van de benodigde 

maatregelen. Ook bespreken partners of het inzetten van een scenarioteam maatschappelijke 

onrust, via de lokale driehoek, gewenst is. Binnen het scenarioteam worden onder meer 

afspraken gemaakt over communicatie (inhoud, wijze, woordvoering, etc.) 
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3 De aanpak van veiligheid 

 

Dit hoofdstuk bevat de afspraken over de aanpak van veiligheid. Aan de orde komen:  

1. Informatie en communicatie 

2. Fysieke veiligheidsmaatregelen 

3. Sociale veiligheidsmaatregelen 

 

 Informatie en communicatie  3.1

Informatie  

Voor het monitoren van veiligheidsrisico’s en - waar nodig - bijsturen is informatie essentieel. 

Daarover zijn de volgende afspraken gemaakt: 

• Een zorgvuldige registratie van overlastmeldingen, incidenten en wetsovertredingen, die 

gerelateerd kunnen worden aan het AZC, is van belang voor opsporing en vervolging 

alsook voor het treffen van benodigde maatregelen.  

• De locatiemanager van het COA alsook het beveiligingsbedrijf registeren incidenten, die 

zich op het AZC voordoen. Deze incidentenregistratie wordt gevraagd en ongevraagd 

gedeeld met de politie en de gemeente.  

• De gemeente en politie registeren overlastmeldingen en incidenten in de omgeving van 

het AZC evenals incidenten, die leiden tot politieaanwezigheid op het AZC.  

• Indien zich strafbare feiten voordoen, wordt altijd aangifte c.q. melding bij de politie 

gedaan.  

 

Communicatie met bewoners  

De veiligheidspartners hechten belang aan een goede informatievoorziening over 

veiligheidsrisico’s en communicatie met bewoners en omwonenden van het park. Hierover zijn 

de volgende afspraken gemaakt: 

• De veiligheidspartners informeren het omwonendenoverleg2 periodiek over de 

veiligheidssituatie op en rond het AZC, waaronder over incidenten waarbij inzet van 

hulpdiensten is geweest en die gerelateerd kunnen worden aan het AZC. Dit met 

inachtneming van de geldende kaders inzake geheimhouding voor betrokken 

veiligheidspartners alsook de geldende privacywetgeving.  

• Er worden in de informatievoorziening nooit persoonsgegevens verstrekt.  

• Bewoners en omwonenden van het park kunnen hun zorgen over veiligheid in relatie tot 

het AZC 24/7 melden bij het COA (locatiemanager, beveiligingsbedrijf via een algemeen 

telefoonnummer).  

• Het telefoonnummer van het COA, dat 24/7 uur bereikbaar is, wordt voor het 

operationeel worden van het AZC algemeen bekend gemaakt bij inwoners van en 

ondernemers uit Blitterswijck en omgeving.  

                                                
2  in tegenstelling tot de naam van het overleg doet vermoeden, kunnen ook lokale ondernemers   
   participeren in het omwonendenoverleg. 
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• Communicatie volgt uit de reguliere verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit 

betekent dat verschillende partijen, zoals de gemeente, politie, Openbaar Ministerie, 

Veiligheidsregio en het COA een communicatierol kunnen hebben bij eventuele 

incidenten of calamiteiten rond of op het AZC. Afhankelijk van het incident of calamiteit 

worden afspraken gemaakt over de woordvoering.  

• Bij berichtgeving in de media over het AZC is de woordvoerder van het COA in beginsel 

aan zet, waarbij afstemming gezocht wordt met team communicatie van de gemeente 

Venray.   

• Indien zich een incident op of rond het AZC voordoet,  dat tot maatschappelijke onrust 

kan leiden of mediagevoelig is, informeert de gemeente de voorzitter van de dorpsraad. 

De betrokken veiligheidspartners maken afspraken over de inhoud van de boodschap en 

de wijze van communiceren. 

 

Ten behoeve van de communicatie kunnen diverse communicatiemiddelen worden ingezet. De 

keuze voor in instrument wordt ingegeven door het type incident. Op hoofdlijnen is per 

instrument wel een scenario denkbaar.  

 

 

Communicatiemiddel 

 

Scenario’s 

 

Informeren voorzitter 

dorpsraad 

Incident op of rond het AZC dat tot maatschappelijke onrust kan 

leiden of waarbij media-aandacht verwacht wordt. 

Veiligheidspartners maken afspraken over inhoud boodschap en 

wijze van (verder) communiceren.  

Buurt WhatsApp Incidenten met acute dreiging voor bewoners niet-AZC gedeelte van 

het park en direct omwonenden. 

Omwonendenoverleg Structureel bespreken veiligheidsbeeld c.q. incidenten, die 

gerelateerd kunnen worden aan het AZC. 

Burgernet Incidenten, waarbij burgers door de politie opgeroepen worden mee 

te kijken naar een verdachte situatie, uit te kijken naar een 

verdacht of vermiste persoon. Aanmelden bij Burgernet is 

noodzakelijk.  

Sirene netwerk Alarmering bij calamiteiten, waarbij het wenselijk is dat bewoners 

naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten en de 

calamiteitenzender inschakelen. Denk aan brand of ongeval met 

gevaarlijke stoffen.  

Website Limburg Veilig Bij een calamiteit wordt er gecommuniceerd vanuit de 

Veiligheidsregio Limburg-Noord. Informatie is op dat moment 

beschikbaar via de website www.limburg-veilig.nl 

NL-Alert Bij een calamiteit kan gebruik gemaakt worden van alarmering via 

NL-Alert.  
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 Fysieke veiligheidsmaatregelen 3.2

Ook met het oog op fysieke veiligheid hanteren we het uitgangspunt dat we zoveel als mogelijk 

aansluiten bij bestaande plannen, procedures en werkwijzen.  

De tabel hierna bevat een overzicht van fysieke veiligheidsmaatregelen, die aanvullend 

worden/zijn voorbereid of ten tijde van het schrijven van dit plan op haalbaarheid worden 

onderzocht. Dit zijn maatregelen gericht op het bevorderen van de fysieke veiligheid en 

veiligheidsbeleving. In de tabel zijn opgenomen 1) de maatregel, 2) aan welk risico de 

maatregel gerelateerd is en wat met de maatregel beoogd wordt 3) eventuele aandachtspunten 

en 4) de partij die verantwoordelijk is voor het nemen/beheren van de maatregel. 

 

 

Maatregel 

 

 

Risico(‘s) en doel(en) 

 

Aandachtspunten 

 

Verant-

woordelijk 

1. Intensivering 

verlichting op 

AZC  

Risico’s: 

• Aantasting 

veiligheidsgevoel 

• Calamiteiten 

Doelen: 

• Bewoners voelen zich 

veilig(er) 

• Veiligheid medewerker 

AZC en hulpdiensten 

• Monitoren effect van 

verlichtingsniveau op AZC. 

• Verlichting op niet-AZC 

gedeelte is onder de maat, 

ook met oog op veiligheid 

hulpdiensten is intensivering 

noodzakelijk. 

Verantwoordelijk is 

parkmanagement.  

COA in 

afstemming 

met het park-

management 

2. Terugbrengen 

aantal 

ingangen / 

uitgangen incl. 

controle 

 

Risico’s: 

• Ongewenste bezoekers 

op AZC 

• Calamiteiten 

Doelen: 

• Verbeteren toezicht en 

controle. 

• Afzonderlijke in-

/uitgang voor AZC en 

niet-AZC gedeelte. 

• Toegankelijkheid voor 

hulpdiensten.  

• Afsluiting conform afspraken 

in Regionale 

Intentieverklaring 

Gebiedsafsluitingen 

• Controle bezoekers door COA 

middels pasjessysteem. 

COA in 

afstemming 

met het park-

management 

3. Omheining 

AZC gedeelte 

van het park  

Risico’s: 

• Ongewenste 

bezoekers op AZC 

• Calamiteiten 

Doelen: 

• Verbeteren toezicht en 

controle. 

• Weren ongewenste 

bezoekers. 

• Kwaliteit van omheining 

(hoogte ± 1.80 m.); 

• Bereikbaarheid hulpdiensten: 

nooduitgangen in hekwerk 

met afsluiting conform 

Regionale Intentieverklaring 

Gebiedsafsluitingen. 

COA  
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Maatregel 

 

 

Risico(‘s) en doel(en) 

 

Aandachtspunten 

 

Verant-

woordelijk 

4. Hekwerk  

p-plaats 

Roekenbosch 

en 

Ooijenseweg 

12 

Risico’s: 

• Overlast 

• Veiligheidsgevoel 

Doel: 

• Herkenbare afscheiding 

privéterrein 

• Afstemming hierover vindt 

plaats met direct 

betrokkenen.  

COA 

Gemeente 

5. Camera-

toezicht op het 

AZC 

Risico’s: 

• Ongewenste bezoekers 

op AZC 

• Calamiteiten 

Doelen: 

• Verbeteren toezicht en 

controle. 

• Bewaken eigendommen. 

• Preventie. 

• Bewoners voelen zich 

veilig(er). 

• Ondersteunen opsporing 

strafbare feiten. 

• Camera’s strategisch 

gepositioneerd op in-/uitgang 

respectievelijk 

nooduitgangen. 

• Privacy 

COA 

6. Toezicht en 

handhaven 

parkeerbeleid 

op het park 

Risico: 

• Calamiteiten 

Doel: 

• Bereikbaarheid 

hulpdiensten 

 COA 

Park- 

management 

7. Zorgen voor 

voldoende 

parkeer-

gelegenheid  

Risico’s: 

• Calamiteiten 

• Verkeersveiligheid 

Doelen: 

• Bereikbaarheid 

hulpdiensten 

• Beperken 

verkeersoverlast door 

parkeren op het park 

c.q. foutief parkeren 

langs openbare 

wegen.  

• Parkeergelegenheid bieden op 

loopafstand. Planning extra 

parkeerruimte is afhankelijk 

van vaststelling Provinciaal 

InpassingsPlan (PIP).  

• Inzet op parkeeroverlast foutief 

geparkeerde voertuigen langs 

Berkenstraat en 

Natuurschoonweg. 

 

Park- 

Management 

Gemeente 

 



Veiligheidsplan AZC Blitterswijck 

15 

  

  

 

Maatregel 

 

 

Risico(‘s) en doel(en) 

 

Aandachtspunten 

 

Verant-

woordelijk 

8. Verbeteren 

openbare 

verlichting 

directe 

omgeving park 

Risico’s: 

• Aantasting 

veiligheidsgevoelens 

• Verkeersveiligheid 

• Calamiteiten 

Doelen: 

• Verbeteren veiligheid 

voor fietsers en 

voetgangers. 

• Inwoners voelen zich 

veilig(er) 

• Veiligheid hulpdiensten 

In overleg met betrokkenen 

wordt openbare verlichting 

verbeterd: 

• Het plaatsen van openbare 

(dynamische) verlichting langs 

Berkenstraat, vanaf Mgr. 

Martensstraat tot 

gemeentegrens Horst aan de 

Maas, heeft prioriteit. 

Aandachtspunten hierbij zijn 

verlichting in buitengebied c.q. 

bosgebied alsook de financiële 

dekking.  

• Aanleg verlichting Beeteweg 

start op 1 maart 2016.  

• Huidig verlichtingsniveau in 

Blitterswijck is in beeld 

gebracht. Een aanpassing is 

het omzetten van avond- naar 

nachtverlichting, waardoor 

meer lantaarnpalen de hele 

nacht blijven branden. Dit 

omzetten gebeurt in de Mgr. 

Martensstraat, Ooijenseweg en 

gedeelte Oude Heerweg tussen 

Ooijenseweg en Langstraat. 

Mogelijkheden v.w.b. Jan 

Franssenstraat en Kerkstraat 

worden nader bezien. 

Aandachtspunt is mogelijke 

lichthinder.  

Gemeente 

9. Opvangplek 

hulpdiensten 

en begidsen 

Risico: 

• Calamiteiten 

Doel: 

• Veilige en effectieve 

inzet bij calamiteiten.  

Vastleggen in bedrijfsnoodplan COA i.s.m. 

Veiligheids-

regio 
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Maatregel 

 

 

Risico(‘s) en doel(en) 

 

Aandachtspunten 

 

Verant-

woordelijk 

10. Afspraken 

locatie AZC 

met 

meldkamer 

Risico: 

• Calamiteiten 

Doel: 

• Zorg voor adequate 

aanrijroutes 

hulpdiensten 

• Voorkomen nodeloos 

alarmeren 

hulpdiensten 

• Adres, nummering woningen, 

ingang, zones 

• Instructie/Uitvraag 

meldkamer 

• Statuswijziging naar AZC bij 

operationeel worden. 

• COA informeert bewoners 

over wanneer wel/niet 112 

bellen. 

Gemeente 

i.s.m. 

Veiligheids-

regio 

COA 

11. Technische 

controle op 

brandveiligheid 

AZC 

Risico: 

• Calamiteiten 

Doel: 

• Verminderen 

brandveiligheid-risico’s 

woningen 

• Minimaal eenmaal per 6 

weken controles door 

beveiliging c.q. huismeester 

COA (rookmelder, 

installaties, etc.) 

• Voorlichting brandveiligheid  

COA in 

afstemming 

met park-

management 

12. Afstemmen 

BHV-

procedures 

Risico: 

• Calamiteiten 

Doel: 

• Waarborgen aansluiting 

operationele 

noodprocedures en 

hulpverlening COA en 

Veiligheidsregio 

• Toets op aansluiting 

procedures voor opening AZC 

• Afstemming bedrijfsnoodplan 

• Veilige werkruimte voor 

hulpdiensten wordt 

vastgelegd in 

bedrijfsnoodplan. 

COA i.s.m. 

gemeente en 

Veiligheids-

regio 

13. Bereikbaar-

heidskaart AZC 

Risico: 

• Calamiteiten 

Doel:  

• Het voorzien van 

operationele informatie 

over bereikbaarheid, 

toegankelijkheid en 

specifiek gebruik. 

• Afstemming inrichtingsplan. Veiligheids-

regio 

14. Beoefenen 

procedures 

Risico: 

• Calamiteiten 

Doel: 

• Veilige en effectieve 

inzet tijdens calamiteit 

• Periodiek gezamenlijk 

oefenen. 

COA i.s.m. 

gemeente en 

Veiligheids-

regio 
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Maatregel 

 

 

Risico(‘s) en doel(en) 

 

Aandachtspunten 

 

Verant-

woordelijk 

15. Bij calamiteit 

op AZC wordt 

standaard OvD 

brandweer en 

voorlichter 

gealarmeerd 

Risico: 

• Calamiteiten 

Doel: 

• Inspelen op 

mediagevoeligheid en 

bijkomende taken. 

Procedure is regionaal aangepast 

voor AZC ’s of andere vormen 

van opvang.  

Veiligheids-

regio 

Meldkamer 

16. Nachtregister 

AZC en niet-

AZC gedeelte 

Risico’s: 

• Ongewenste bezoekers 

op Het Roekenbosch 

• Calamiteiten 

Doel: 

• Bekend is wie 

(rechtmatig) op het park 

verblijft. 

• Aanwezige personen zijn 

bekend bij calamiteit. 

• Voor niet-AZC gedeelte wordt 

nachtregister bijgehouden. 

Controle nachtregister door 

boa’s.  

• Voor AZC gedeelte wordt 

register bijgehouden. 

Bezoekers moeten zich in- en 

uitschrijven. Registratie is te 

allen tijden beschikbaar voor 

politie. 

Park- 

management 

COA 

17. Verkeers-

veiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risico: 

• Verkeersveiligheid 

Doel: 

• Vergroten veiligheid 

voor alle deelnemers 

aan het verkeer. 

Aandacht voor veiligheid van 

wandelende en fietsende 

bewoners van het AZC: 

• Controleren en – als nodig – 

aanpassen Jan Vissersstraat op 

inrichting 30-km zone; 

• Voorlichting (niet alleen 

theoretisch, maar ook 

praktisch) voor bewoners AZC 

over verkeersregels; eventueel 

beschikbaar stellen 

reflecterende hesjes ed.; 

• Stimuleren van bewoners AZC 

om veilige route via Jan 

Vissersstraat-Mgr. 

Martensstraat of via 

Berkenstraat te gebruiken met 

oversteek bij de  

verkeersoversteekplaats  

 

 

 

Gemeente 

 

Bewust-

wording en 

voorlichting 

verkeers-

regels door 

COA, in 

samen-

werking met 

partners als 

VVN.  
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Vervolg verkeers-

veiligheid 

In elk geval ontmoedigen 

wandelen langs Ooijenseweg 

en oversteken kruispunt 

Ooijenseweg – Jan 

Visserstraat; Eventueel 

suggesties op wegdek 

aanbrengen of veilige looproute 

bewegwijzeren.  

• Oversteekplaats beter 

zichtbaar maken door plaatsen 

van retroreflecterend geel 

bord.  

• Overwegen om in beginfase 

vrijwillige brigadiers in te 

zetten bij oversteekplaats; 

• Controleren veiligheid 

fietsroute Blitterswijck-

Wanssum.  

• Stimuleren fietsen door 

leenfietsen beschikbaar te 

stellen (in overleg met 

fietsdepot haalbaarheid 

bezien).  

18. Bushalte bij/op 

AZC 

Risico’s: 

• Overlast 

• Verkeersveiligheid 

Doel: 

• Goede bereikbaarheid 

en veiligheid voor 

bewoners AZC. 

• Voorkomen 

rondhangende 

personen bij bushaltes. 

• Verkeersveiligheid. 

Haalbaarheid onderzoeken voor 

realisatie van een bushalte bij/op 

het AZC. 

Provincie  

Gemeente 

 

 Sociale veiligheidsmaatregelen 3.3

Wat sociale veiligheid betreft, is een aantal uitgangspunten, de structuur en instrumentarium 

opgenomen in de kadernota integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 van de gemeente Venray. De 

tabel hierna bevat een overzicht van sociale veiligheidsmaatregelen, die aanvullend worden/zijn 

voorbereid of ten tijde van het schrijven van dit plan op haalbaarheid worden onderzocht.  



Veiligheidsplan AZC Blitterswijck 

19 

  

  

Dit zijn maatregelen gericht op het tegengaan van agressie, overlast en spanningen en het 

bevorderen van de sociale veiligheid(sgevoel).  

 

Ten aanzien van onderstaande maatregelen is het volgende aan te tekenen: in zijn 

algemeenheid geldt dat elke bewoner zijn eigen veiligheidsgevoel ‘creëert’ op basis van 

persoonlijke situatie, persoonlijke ervaringen en eigen interpretatie van maatregelen. Dit 

betekent dat maatregelen, die er juist op gericht zijn om de veiligheid te bevorderen, 

verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Zo zal bijvoorbeeld de maatregel ‘extra toezicht 

buiten het park’ de ene bewoner het gevoel van meer veiligheid geven. Een andere bewoner zal 

extra toezicht juist uitleggen als dat er een veiligheidsprobleem is, die deze inzet nodig maakt.  

 

In de tabel zijn opgenomen 1) de maatregel, 2) aan welk risico de maatregel gerelateerd is en 

wat met de maatregel beoogd wordt, 3) aandachtspunten en 4) de partij die verantwoordelijk is 

voor het nemen van de maatregel.  

 

 

Maatregel 

 

 

Risico(‘s) en doel(en) 

 

Aandachtspunten 

 

Verant- 

woordelijk 

1. Politie-inzet Risico’s: 

• Overlast 

• Agressie en geweld 

• Spanningen 

• Criminaliteit 

• Veiligheidsgevoel 

Doel:  

Inzet en opschaling is 

helder. 

Burgemeester maakt in lokale 

driehoek werkafspraken met 

Officier van Justitie en de chef 

politie basisteam Venray-Gennep 

over politie-inzet in het algemeen 

en inzet wijkagent in het 

bijzonder, alsmede over snelle 

opschaling in geval van nood.  

Burgemeester 

Officier van 

Justitie 

Chef politie 

basisteam 

Venray-

Gennep 

2. AZC is 24/7 

telefonisch 

bereikbaar  

Risico’s: 

Alle risico’s zoals genoemd 

in paragraaf 1.2. 

Doel: 

Bereikbaar zijn voor 

bewoners en 

(veiligheids)partners 

COA stelt een telefoonnummer 

open dat 24/7 bereikbaarheid is 

voor meldingen c.q. zorgen over 

veiligheid in relatie tot het AZC.  

Voor het operationeel worden 

van het AZC wordt het 

telefoonnummer algemeen 

bekend gemaakt via een brief 

aan inwoners van Blitterswijck 

alsook via diverse andere 

kanalen. De gemeente draagt 

hiervoor zorg.  

COA 

 

 

 

Gemeente 
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Maatregel 

 

 

Risico(‘s) en doel(en) 

 

Aandachtspunten 

 

Verant- 

woordelijk 

3. Bewaking en 

toezicht op 

het AZC 

Risico’s: 

• Overlast 

• Agressie en geweld 

• Spanningen 

• Criminaliteit 

• Veiligheidsgevoel 

Doel: 

• Bewoners op het park 

zijn en voelen zich 

veilig(er). 

• Tussen 8.00 en 22.00 uur 1 

bewaker op het park, naast 

personeel COA.  

• Vanaf 22.00 uur worden 3 

bewakers ingezet. Als nodig, 

wordt opgeschaald. 

• In periode tussen 22.00 en 

07.00 uur nemen de 

bewakers tweemaal de weg 

en het voetpad in het niet-

AZC gedeelte mee.  

COA 

Opvolging 

strafbare 

feiten via de 

politie 

4. Huisregels 

AZC 

Risico’s: 

• Overlast 

• Agressie en geweld 

• Criminaliteit 

Doel: 

Voorkomen ongewenst 

(discriminerend) gedrag, 

agressie en overlast.  

• Huisregels zijn zichtbaar 

aanwezig.  

• Naar bevind van zaken 

worden huisregels aangepast.  

• Aandacht voor binnentreden 

woningen door politie 

COA 

 

5. Ongewenste 

activiteiten of 

gedrag op het 

park.   

Risico’s: 

• Overlast 

• Agressie en geweld 

• Spanningen 

• Criminaliteit 

• Veiligheidsgevoel 

Doel: 

Bewoners zijn en voelen 

zich veiliger 

• Huisregels en 

huurovereenkomst zijn 

privaatrechtelijke instrumenten 

om ongewenste activiteiten of 

gedrag te beëindigen.  

• Locatiemanager COA kan 

locatieverbod opleggen voor 

AZC. Parkmanager kan 

locatieverbod opleggen voor 

niet-AZC gedeelte.  

• Bordje 461 SR plaatsen 

(verboden voor onbevoegden, 

ook in het Arabisch). 

• Bij constateren strafbare feiten 

of vermoeden criminaliteit, 

wordt politie ingeschakeld.  

• Als ultimum remedium 

bestuurlijk instrumentarium 

inzetten. 

COA 

Park- 

management  

Politie 

Gemeente  
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Maatregel 

 

 

Risico(‘s) en doel(en) 

 

Aandachtspunten 

 

Verant- 

woordelijk 

6. Openbare orde  Risico’s: 

• Overlast 

• Agressie en geweld 

• Spanningen 

• Veiligheidsgevoel 

Doel: 

Minimaliseren verstoringen 

van de openbare orde of 

overlast. 

COA of beveiliging spreekt in 

eerste instantie betreffende 

bewoner aan.  

Aanhoudende meldingen 

bespreken in omwonenden-

overleg respectievelijk 

veiligheidsoverleg. 

Bij (aanhoudende) overlast kan 

op basis van Algemene 

Plaatselijke Verordening 

gehandhaafd worden.  

COA 

Gemeente/ 

Boa’s 

Politie 

7. Extra toezicht 

buiten het 

park 

Risico’s: 

• Overlast 

• Spanningen 

• Veiligheidsgevoel 

Doel: 

Inwoners Blitterswijck 

voelen zich veiliger.   

Op gezette tijden zullen 

straatcoaches surveilleren in 

Blitterswijck en rond het AZC 

(met accent op avond). Inzet 

wordt gemonitord in 

veiligheidsoverleg. Op- of 

afschalen vindt plaats na 

raadpleging van het 

omwonendenoverleg. 

Aandachtspunt is financiële 

dekking voor extra inzet.  

Gemeente 

8. Buurt-

preventie 

(buurt 

whatsapp) 

Risico’s: 

• Overlast 

• Veiligheidsgevoel 

Doel: 

Extra ogen en ogen in de 

buurt 

Buurtpreventie (buurt whatsapp) 

als burgerinitiatief wordt 

gefaciliteerd op een gelijke wijze 

als vergelijkbare initiatieven in 

andere dorpen en wijken. Het 

college van BenW neemt hier in 

maart 2016 een besluit over.  

Gemeente 
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Maatregel 

 

 

Risico(‘s) en doel(en) 

 

Aandachtspunten 

 

Verant- 

woordelijk 

9. Preventie-

maatregelen 

Risico’s: 

• Veiligheidsgevoel 

Doel: 

Inwoners zijn en voelen 

zich veiliger in hun eigen 

woning. 

Naar behoefte wordt een Veilig 

Wonen Scan aangeboden. Een 

onafhankelijk adviseur 

controleert een woning van 

binnen en buiten op veiligheid. 

De bewoner ontvangt een advies 

op maat om veiligheid te 

verbeteren, zonder dat daar hoge 

(of überhaupt) kosten aan zijn 

verbonden. Bewoners kunnen op 

basis van het advies naar eigen 

behoefte en op eigen kosten 

maatregelen treffen.  

Gemeente 

10. Camera-

toezicht 

openbare 

ruimte 

Risico’s: 

• Overlast 

• Agressie en geweld 

• Spanningen 

• Criminaliteit 

• Veiligheidsgevoel 

Doel: 

Inwoners voelen zich 

veiliger in de openbare 

ruimte. 

 

Cameratoezicht in openbare 

ruimte niet preventief toepassen. 

Cameratoezicht in openbare 

ruimte is slechts dan 

bespreekbaar als ultimum 

remedium bij structurele 

veiligheidsproblemen, als andere 

maatregelen onvoldoende effect 

sorteren. Instemming van de 

lokale driehoek is noodzakelijk. 

Directe omgeving van het AZC  

(Berkenstraat, Jan Vissersstraat, 

Mgr. Martensstraat) specifiek 

meenemen in menselijk toezicht 

(punt 7).  

Gemeente 

Openbaar 

Ministerie 

Politie 

11. Camera’s  

P-plaats Het 

Roekenbosch 

Risico’s: 

• Overlast 

• Criminaliteit 

• Veiligheidsgevoel 

Doel:  

Inwoners voelen zich 

veiliger in de openbare 

ruimte. 

 

Haalbaarheid cameratoezicht op 

parkeerplaats Het Roekenbosch 

wordt onderzocht. Maatregel 

wordt besproken met Openbaar 

Ministerie. Juridische status 

terrein bepaalt onder welk 

regime het toezicht valt. 

Daarnaast zijn kosten en beheer 

belangrijke aspecten.   

Gemeente 

Openbaar 

Ministerie 

Politie 

Park-

management 
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Maatregel 

 

 

Risico(‘s) en doel(en) 

 

Aandachtspunten 

 

Verant- 

woordelijk 

12. Pinautomaat 

op of nabij 

AZC 

Risico’s: 

• Overlast 

• Agressie en geweld 

• Spanningen 

• Veiligheidsgevoel 

Doel: 

Voorkomen wachtrijen en 

daarmee kleine 

ergernissen bij de 

pinautomaten in 

Wanssum, Meerlo of Well. 

Onderzoeken haalbaarheid 

pinautomaat op of nabij (bijv. bij 

receptie) AZC in Blitterswijck. 

Pinautomaat op AZC is niet 

toegankelijk voor inwoners 

Blitterswijck.  

Gemeente 

Bank 

13. Permanente 

bewoning 

vakantie-

verblijf in 

strijd met 

bestemmings-

plan 

Risico’s: 

• Vermenging van 

groepen 

• Spanningen 

Doel: 

Gebruik overeenkomstig 

het bestemmingsplan  

Bestemmingsplan is helder. Op 

het park wordt in strijd met 

bestemmingsplan (in strijd met 

(specifieke) gebruiksregels en/of 

zonder persoongerichte 

omgevingsvergunning) 

permanent gewoond. Handhaving 

van permanent wonen op 

vakantiepark is op dit moment 

niet geprioriteerd. Mocht het 

college van BenW in het kader 

van een heroverweging de 

prioritering wijzigen, dan 

betekent dit dat alle 

vakantieverblijven hierop 

getoetst moeten gaan worden.  

Gemeente 

14. Monitoren 

veiligheids-

beleving 

Risico: 

• Veiligheidsgevoel 

Doel: 

Effect meten van komst 

AZC op veiligheidsgevoel 

inwoners van Blitterswijck 

Uitvoeren van 0- en 1-meting 

naar het veiligheidsgevoel in 

Blitterswijck. Dit wordt afgezet 

tegen een vergelijkingsgebied. 

Daarnaast wordt statistische 

informatie betrokken in het 

onderzoek. Tussentijdse 

aanbevelingen worden ingebracht 

in het veiligheidsoverleg.   

Politiekundige 

in opleiding 
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Veiligheid & leefbaarheid AZC 

 

Het COA zorgt ervoor dat mensen in een kwetsbare positie in een veilige en leefbare omgeving 

professioneel worden gehuisvest en begeleid.  

 

Het begrip veiligheid kent bij het COA twee componenten: sociale en fysieke veiligheid. Speerpunten 

hierbij zijn brandveiligheid, preventie legionella en de veiligheid van kwetsbare groepen, zoals 

vrouwen en alleenstaande jongeren. Gebouwen krijgen regelmatig een check op allerlei 

veiligheidsaspecten. Daarnaast krijgen bewoners voorlichting over brandpreventie. Kwetsbare 

groepen volgen programma’s om de eigen weerbaarheid te vergroten.  

De medewerkers van het COA houden zicht op de leefbaarheid op de locatie. Door regelmatig 

contact te houden met bewoners houdt men de sfeer op de locatie in de gaten. Problemen, van 

welke aard dan ook, worden gesignaleerd. In een regelmatig overleg met de collega’s van externe 

partijen worden deze signalen gedeeld, en acties uitgezet om bewoners op de juiste manier te 

begeleiden. 3 

 

Klachtenafhandeling  

Waar veel mensen samenleven, kunnen problemen van welke aard dan ook zich voordoen. Het COA 

doet er alles aan, in het bijzonder via voorlichting en contacten op de locatie, om problemen te 

voorkomen. Natuurlijk kan het toch voorkomen dat er vanuit de omgeving van een locatie klachten 

zijn over de bewoners of de locatie. Het COA probeert met de omgeving goed contact te 

onderhouden om eventuele klachten zo snel mogelijk bespreekbaar te kunnen maken. Het is altijd 

mogelijk om in contact te treden met de locatiemanager om een klacht te melden. Deze zal proberen 

de klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. 4 

 

 

 Gezondheidsaspecten 3.4

De GGD voert voor alle inwoners in Nederland, waaronder de asielzoekers, taken uit op het 

terrein van de publieke gezondheidszorg.  Denk hierbij aan de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, 

technische hygiënezorg, individuele preventie soa en hiv, tuberculosescreening, -preventie en -

bestrijding, infectieziektepreventie- en bestrijding en gezondheidsbevordering door collectieve 

voorlichting. 

 

De reguliere zorgverleners zijn verantwoordelijk voor gezondheidszorg. Het uitgangspunt is dat 

de gezondheidszorg voor asielzoekers maximaal aansluit op de reguliere zorg in Nederland. 

Het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) organiseert de eerstelijns huisartsenzorg voor 

asielzoekers op COA-opvanglocaties, zoals de noodopvang en AZC’s.  

                                                
3 COA, Factsheet “de omgeving”.  
4 COA, Factsheet “de omgeving”.  
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Maatregel 

 

 

Risico(‘s) en doel(en) 

 

Aandachtspunten 

 

Verant-

woordelijk 

Gezondheidszorg Risico: 

• Calamiteiten 

(besmettelijke 

ziekten) 

 

Doel: 

Goede gezondheidszorg 

voor asielzoekers.  

• Gemeente draagt 

verantwoordelijkheid op het 

terrein van de publieke 

gezondheidszorg, ook voor 

asielzoekers, zoals vastgelegd 

in de Wet publieke gezondheid. 

• Gemeente is vanaf 1 januari 

2015 verantwoordelijk voor 

jeugdzorg. Voor asielzoekers 

geldt dat het COA deze 

verantwoordelijkheid draagt.  

• In geval van een crisis of 

vermoeden van huiselijk 

geweld of kindermishandeling, 

is de gemeente 

verantwoordelijk.  

• COA is samen met de 

gemeente verantwoordelijk 

voor een goede aansluiting op 

de reguliere gezondheidsketen. 

Het uitvoeren en kwaliteit van 

deze zorg is een 

verantwoordelijkheid van de 

zorgverlener.  

COA  

Gemeente 

GGD 

 

 

Voor meer informatie over de gezondheidszorg voor asielzoekers, raadpleeg de factsheet 

‘Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland’ via: 

https://www.rzasielzoekers.nl/dynamic/media/28/documents/overige_documenten/Factsheet_G

ezondheidszorg_voor_asielzoekers_in_Nederland_1-2015.pdf 
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4 Bijlagen 

  

 Bijlage I  Huisregels COA 4.1

Het COA hanteert een aantal huisregels binnen het AZC. De huisregels zijn gebaseerd op de in 

Nederland geldende wet- en regelgeving. De huisregels worden  toegelicht aan de bewoners van 

het AZC.  Naar bevind van zaken worden de huisregels door het COA aangescherpt.  

 

Huisregels COA  

Om uw verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal regels opgesteld. De 

overtreding van een van deze huisregels kan aanleiding geven tot het opleggen van een 

(straf)maatregel. Algemene regel is dat u tijdens uw verblijf in de opvang de wetgeving van de 

Nederlandse samenleving dient na te leven.  

 

1.  Woonruimte en leefomgeving  

1.1  Eigen woonruimte  

Op de locatie heeft u een eigen woonruimte. Deze ruimte houdt u zelf schoon en netjes. De 

meubels en andere voorwerpen die er staan mogen alleen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld 

zijn. U mag geen veranderingen aanbrengen in en om de woonruimte zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van het COA. Na u komt iemand anders in deze woonruimte. Wanneer 

u gaat verhuizen laat u daarom de woonruimte achter in de staat waarin u deze aantrof. Al uw 

persoonlijke spullen neemt u weer mee.  

 

1.2  Gemeenschappelijke woonruimte  

De gemeenschappelijke woonruimte is bestemd voor u en uw medebewoners. Houd ook deze 

ruimte schoon en netjes en spreek medebewoners die dat niet doen hierop aan. Datzelfde geldt 

voor alle gemeenschappelijke ruimtes en terreinen van de COA-locatie en de directe omgeving. 

Zo houden we de COA-locatie samen schoon en leefbaar.  

 

1.3  Toegang tot de woonruimte  

U geeft COA-medewerkers altijd toegang tot uw woonruimte. Bij onderhoud- en 

herstelwerkzaamheden moet u COA medewerkers toelaten tot uw woonruimte. U volgt de 

aanwijzingen van de COA-medewerker op.  

 

1.4  Zelf bewonen  

De ruimte waarin u woont, is alleen voor u en uw medebewoners bedoeld en geldt gedurende 

uw verblijf in de opvang als uw hoofdverblijf. U mag er geen andere mensen in laten wonen. 

Het kan gebeuren dat u tijdens uw verblijf een keer naar een andere ruimte moet verhuizen.  
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1.5  Bezoekers  

Bezoekers van buiten moeten zich melden bij de receptie van de locatie. De regels die voor u 

gelden, gelden ook voor uw bezoekers. Bezoekers zijn welkom tussen 8 uur ’s ochtends en 22 

uur ’s avonds. Na 22 uur moet uw bezoek het terrein verlaten. U bent hier verantwoordelijk 

voor.  

 

2.  Wat mag niet?  

2.1  Discriminatie, intimidatie en geweld  

Gewelddadig gedrag en discriminatie en intimidatie van medebewoners, medewerkers en 

andere mensen is verboden. Opmerkingen of andere beledigende uitingen over geloof, sekse, 

seksuele geaardheid, leeftijd of nationaliteit worden niet getolereerd.  

Elke vorm van agressie, discriminatie of bedreiging is in Nederland verboden. Dit geldt ook voor 

huiselijk geweld. Het COA werkt met de wettelijke Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Dit betekent dat wij hulp bieden wanneer een familielid herhaaldelijk 

agressief gedrag vertoont naar andere familieleden. Heeft u hulp nodig of kent u iemand die 

hulp nodig heeft? Bespreek het met een COA-medewerker. Er wordt dan naar de best mogelijke 

oplossing gezocht. Uiteraard gaan wij discreet om met de informatie die u ons geeft en stellen 

wij uw veiligheid voorop.  

 

2.2  Drugs, wapens en overlast  

Bezit en/of gebruik van drugs, qat en wapens is verboden.  

U houdt rekening met medebewoners en omwonenden en veroorzaakt geen overlast of hinder. 

Tussen 22 uur en 8 uur respecteren we de nachtrust van bewoners en omwonenden. Het is niet 

toegestaan om huisdieren te houden of toe te laten op het terrein, tenzij er schriftelijk 

toestemming is verkregen van de leiding van de COA-locatie.  

 

3.  Verplichtingen  

3.1  Leerplicht  

Alle kinderen van 4 tot 18 jaar hebben recht op onderwijs, zij zijn leerplichtig. Bij de 

informatiebalie kunt u vragen hoe u uw kind kan aanmelden bij een school in de buurt. Op de 

centrale ontvangstlocatie (col) en op een procesopvanglocatie (pol) van het COA verblijft u 

meestal te kort voor scholing van kinderen.  

 

3.2  Meldplicht  

U bent verplicht zich te melden op het tijdstip dat het COA aangeeft bij een daartoe aangewezen 

plaats. Hebt u een goede reden om niet aan deze meldplicht te voldoen? U moet dit vooraf aan 

de COA-medewerkers melden. U moet bewijsdocumenten kunnen tonen waaruit blijkt dat u 

vanwege grondige redenen verhinderd bent om uzelf tijdens de meldplicht te komen melden.  
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3.3  Brandvoorschriften en verbruik  

De brandvoorschriften die gelden op de locatie moeten altijd worden opgevolgd. Het afplakken 

van bijvoorbeeld een brandmelder is niet toegestaan en roken in de gebouwen of op uw kamer 

ook niet.  

 

4.  Aansprakelijkheid  

4.1  Aansprakelijkheid COA  

Het COA is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van uw eigendommen, ook niet als de 

schade door medebewoners of door anderen is veroorzaakt.  

 

4.2  Aansprakelijkheid bewoners  

U bent volledig aansprakelijk voor beschadiging die u aanbrengt in of aan de woonruimte. De 

kosten voor herstel of vervanging zijn voor uw rekening. Wanneer niet kan worden aangetoond 

wie van de bewoners in een woonruimte de beschadiging heeft aangebracht is ieder van deze 

bewoners aansprakelijk. 
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 Bijlage II  Inrichtingsplan Het Roekenbosch 4.2

 

 

 


