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Inhuizen azc Maastricht 
Vanaf begin juni zullen er bewoners inhuizen in het nieuwe 

asielzoekerscentrum (azc) Maastricht aan de François de 

Veijestraat. De 

maatregelen 

rondom het 

COVID19 

worden daarbij 

in acht genomen 

waardoor het 

inhuizen 

geleidelijk en 

veilig zal 

plaatsvinden.  

 

COVID19 maatregelen azc 
Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, heeft de 

Nederlandse overheid maatregelen genomen die de contacten 

tussen mensen beperken. Daarom zijn er op de COA-locaties 

onder andere onderstaande maatregelen getroffen. Deze zullen 

ook gelden in het nieuwe AZC in Maastricht.  

 

 Er worden geen lessen en activiteiten in groepsverband 

gegeven, wel vinden er activiteiten plaats op afstand 

(online) om sociale isolatie te voorkomen in 

samenwerking met lokale maatschappelijke initiatieven.  

 In alle openbare ruimten, zowel binnen als buiten, is het 

verplicht 1,5 meter afstand te houden van 

medebewoners, medewerkers, bezoekers en 

vrijwilligers. 

 Groepsvorming met meer dan 3 personen, 

bijeenkomsten en feestjes in de woonunits zijn 

verboden.  

 

De regels hierboven zijn strikt. Indien bewoners zich niet aan de 

regels houden, treedt het COA op en krijgen bewoners een 

maatregel opgelegd. Deze maatregelen variëren van het voeren  

 

 

 

van een correctiegesprek tot het inhouden van weekgeld of 

andere verstrekkingen. Bewoners worden op verschillende 

manieren en in verschillende talen geïnformeerd over de stand 

van zaken en de maatregelen rondom het Coronavirus. Op de 

bewonersinformatiesite www.mycoa.nl kunnen zij alle informatie 

in eigen taal lezen.  

 

Ondertussen op de Parkweg 
De huidige bewoners die op de locatie aan de Parkweg verblijven 

zullen niet verhuizen naar de nieuwe locatie. De bewoners zijn 

hierover geïnformeerd. Van de vaste medewerkers blijft een deel 

op de Parkweg werken. Ondanks de beperkingen met betrekking 

tot de maatregelen rondom COVID19 is de sfeer goed op locatie.   

Op maandag 11 

mei zijn de 

kinderen in de 

basisschool 

leeftijd met veel 

plezier weer 

gestart op 

Montessori 

basisschool De 

Poort.  

 

Geen doorgang open azc-dag  
Het COA organiseert jaarlijks een open azc-dag.  

Veel geïnteresseerden hebben in het verleden al een bezoek 

gebracht aan een azc-locatie in Maastricht; bijv. in Limmel, in 

Malberg en in Villapark. De open azc-dag biedt omwonenden en 

andere belangstellenden de gelegenheid kennis te maken met de 

locatie, (het dagelijkse leven van) de bewoners en het werk van 

de IND, het COA, VluchtelingenWerk en DT&V. Helaas is deze 

dag voor dit jaar afgelast in verband met de Coronamaatregelen. 

 

Wij bekijken de mogelijkheden om, ondanks de 

Coronamaatregelen, belangstellenden op een veilige manier 

kennis te laten maken met de 2 opvanglocaties in Maastricht en 

hun bewoners. Wij houden u daarvan op de hoogte. 

COA Maastricht nieuwsbrief 

Dagelijks vragen mensen asiel aan in Nederland. Het COA (Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers) vangt deze mensen op en begeleidt hen. Vanaf het moment dat een 

asielzoeker Nederland binnenkomt wordt hij opgevangen in één van onze opvangcentra. 

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de opvanglocaties in 

Maastricht zullen we u geregeld informeren via deze nieuwsbrief.   

https://www.coa.nl/nl/asielopvang/recht-op-opvang
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Wie werken er op een azc? 
Asielzoekers in Nederland hebben met verschillende instanties te 

maken. Iedere organisatie heeft een specifieke rol, maar zij 

werken nauw samen. Voorbeelden zijn de Immmigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, 

Identificatie en Mensenhandel (AVIM). Het COA zorgt ervoor dat 

asielzoekers weten met wie ze te maken hebben of bij wie ze 

terecht kunnen. Op een opvanglocatie zijn verschillende 

samenwerkingspartners met (vaste) regelmaat aanwezig. In deze 

en de volgende nieuwsbrieven zullen een aantal partners zichzelf 

voorstellen. In deze nieuwsbrief geven wij het woord aan 

wijkagent Han Koch, waar wij intensief mee samenwerken.  

 

Binnen de politieregio Limburg is het basisteam Maastricht 

verantwoordelijk voor de dagelijkse politiezorg in de gemeente 

Maastricht. Dit team is belast met onder meer de 

gebiedsgebonden politiezorg voor de wijken. In de 

gebiedsgebonden politiezorg in Nederland neemt de wijkagent 

een essentiële 

plaats in. Als 

thematisch 

wijkagent ben ik 

verantwoordelijk 

voor de locaties 

waar mensen die 

binnen de 

gemeente Maastricht asiel aanvragen worden opgevangen. 

Mijn naam is Han Koch en ben sedert 1978 werkzaam bij de 

politie in Maastricht. Binnen het korps heb ik tijdens mijn 

loopbaan meerdere functies bekleed zowel bij de recherche als 

bij de geüniformeerde dienst.  

 

Ik zal meerdere dagdelen per week aanwezig zijn op de locatie. 

Hier onderhoud ik voortdurend het netwerk, dat in ruime zin het 

wel en wee binnen de opvang kan beïnvloeden. Dat betreft dus 

bijvoorbeeld contacten met de afdeling vreemdelingenrecherche, 

de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Vluchtelingenwerk, Trigion 

beveiliging, COA, welzijnsinstellingen en anderen die betrokken 

zijn bij de opvang. Uiteraard heb ik ook een luisterend oor voor de 

bewoners zelf. In het begin zal ik ondersteund worden door de 

wijkagent die verantwoordelijk is voor het gebied waarbinnen de 

opvang geografisch is gelegen en de collega's van de afdeling 

Toezicht en Handhaven Openbare Ruimte van de gemeente en 

natuurlijk de andere netwerkpartners.   

 

Voor zeer dringende zaken (denk aan levensgevaar, acuut 

gevaar goederen) is de politie vierentwintig uur per dag 

beschikbaar via het landelijke alarmnummer 112. Voor niet-

spoedeisende veiligheidsaspecten kunt U ook bij de politie 

terecht. De basiseenheid Maastricht Centrum Zuid is gehuisvest 

aan de Prins Bisschopsingel 53 in Maastricht. De wijkagent is 

evenals de Operationeel Coördinator van de basiseenheid 

bereikbaar via het telefoonnummer 0900-8844. 

 

Contact met de locatie 
Vanaf 2 juni zijn medewerkers van het COA tussen 08.00 uur en 

22.00 uur aanwezig op de locatie en bereikbaar via het tijdelijke 

telefoonnummer 0611614533. Het beveiligingsbedrijf Trigion is 24 

uur per dag; 7 dagen per week aanwezig. Ook na 22.00 uur is de 

opvanglocatie dus bereikbaar via het bovenstaande 

telefoonnummer. Heeft u een melding, opmerking of vraag en wilt 

u direct contact?  Neem dan contact met ons op via het 

beschreven telefoonnummer of stuur een e-mail naar 

azcmaastricht@coa.nl.  

 

Vrijwilliger worden? 
Onze vrijwilligers zetten zich in voor asielzoekers. Van 

activiteiten op het gebied van scholing en recreatie tot het 

wegwijs maken in de nieuwe omgeving: ze maken het 

verblijf van bewoners aangenamer. Hun inzet is onmisbaar 

en daar zijn wij ze dankbaar voor. Vrijwilligers bij het COA 

maken kennis met verschillende culturen en werken met 

zowel laag- als hoogopgeleiden, jong en oud. Geen dag is 

hetzelfde en dat maakt het werken op een 

asielzoekerscentrum veelzijdig en uitdagend. 

Wilt u uw talent, kennis en ervaring ter beschikking stellen 

en zo een bijdrage leveren aan de opvang van 

asielzoekers? Dan is vrijwilligerswerk bij het COA echt iets 

voor u! 

U kunt vrijwilliger worden als u: 18 jaar of ouder bent, kunt 

samenwerken,affiniteit heeft met asielzoekers, afstand kunt 

bewaren tot de asielzoeker (u bent geen 

belangenbehartiger) en een 'Verklaring Omtrent het Gedrag' 

kunt overhandigen. Voor vrijwilligers geldt bovendien, net als 

voor medewerkers, de COA gedragscode. 

Voor de azc’s in Maastricht staan er verschillende functies 

open: 

Begeleider open leer centrum, docent basaal Nederlands, 

begeleider kinderatelier, begeleider recreatiezaal, 

ondersteuning huismeester, begeleider vrijetijdsbesteding en 

begeleider zwemlessen. Voor meer informatie kunt u een e-

mail sturen naar activiteitenmaastricht@coa.nl. Dit adres 

geldt voor beide opvanglocaties in Maastricht. 

 

Nieuwsbrief ontvangen?  
Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg digitaal ontvangen dan kunt 

u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar 

azcmaastricht@coa.nl. 
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