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Laatste ontwikkelingen 
De bestuursovereenkomst met de gemeente Oisterwijk is 

verlengd. Het zal niemand ontgaan zijn dat dit veelbesproken is 

geweest. In de gemeente en daarbuiten. Wij als COA en het team 

van medewerkers op locatie zijn blij dat wij de lange relatie met 

de gemeente en de inwoners van Oisterwijk de komende twee 

jaar kunnen voortzetten. 

 

Eén van de afspraken is dat we de komende tijd meer zullen 

laten zien van het azc. Daar is onder andere deze nieuwe 

nieuwsbrief een voorbeeld van. In deze editie kunt u lezen over 

een aantal activiteiten die hebben plaatsgehad op het azc en nog 

enkele andere wetenswaardigheden. 

 

Wat betreft de Corona maatregelen. De basisschool en de 

middelbare school zijn weer open. De kinderen tot en met 18 

gaan dus weer naar school. Er worden ook weer Nederlandse 

lessen gegeven aan bewoners van het azc, met de 1.5 meter 

afstand in acht nemend. De recreatiezaal en de fitness zijn tot nu 

toe nog steeds gesloten en er is ook nog geen bezoek 

toegestaan. Hopelijk kan dit snel weer beginnen want de 

bewoners zijn wel weer toe aan meer activiteiten op het azc! 

 

Mocht u vragen hebben over het azc of over asielopvang 

schroom niet contact op te nemen. Dat geldt ook als een klacht 

heeft of een melding van overlast wilt doen. U kunt ons bereiken 

via het e-mail adres en telefoonnummer wat u in deze nieuwsbrief 

aantreft. De gegevens staan ook op onze nieuwe website met 

locatiepagina voor azc Oisterwijk: COA locatie Oisterwijk.  

 

Marc van Geel, locatiemanager. 

 

De AMV in COVID-tijd 
Corona, iets wat ons allemaal aangaat. Halverwege mei kregen 

de AMV (Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen) op het azc 

goed nieuws te horen, er waren minder corona-besmettingen in 

Nederland wat betekende dat er versoepelingen van de regels 

aankwamen, ook op het azc! De AMV van azc Oisterwijk waren 

meer dan blij dat zij vanaf dat moment weer op verlof mochten 

gaan.  

 

 

 

Veel AMV hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt om bij 

familie of kennissen op bezoek te gaan.  

 

Echter, lang niet alle AMV hebben contacten in Nederland. Een 

aantal van hen is achtergebleven in Oisterwijk, samen met ons. 

Aan deze AMV hebben we extra aandacht besteed door o.a. 

knutselactiviteiten of spelletjes buiten te organiseren.  

 

Een van de AMV is speciaal het vermelden waard hier. Toen veel 

AMV op verlof gingen ging hij niet bij de pakken neer  

zitten. Deze jongeman was sinds begin mei op het azc. Als team 

van medewerkers hielden wij hem sinds zijn aankomst goed in de 

gaten. De jongen kwam in Oisterwijk zichtbaar tot rust en bloeide 

helemaal op. Nu, bijna twee maanden later, kunnen wij niet 

trotser zijn. Hij heeft onze gezamenlijke tafels en bankjes 

helemaal opnieuw geverfd.   

 

Toen de rest van de AMV één voor één 

terugkwamen van verlof, was iedereen 

uitgerust en klaar om dinsdag 2 juni 

weer naar school te gaan!  

 

 

 

Coa Oisterwijk 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 opvanglocatie in Oisterwijk 

zullen we u geregeld informeren via deze nieuwsbrief.   

 
 
Landelijke open dag 
 
De landelijke open dag gaat in verband met de 

COVID-tijd, niet door. 

 

Dat betekent helaas ook voor het azc Oisterwijk geen 

open dag in 2020.  

We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten. 

 

 

https://www.coa.nl/nl/locatie/oisterwijk-kievitsblekweg
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Feiten en cijfers 
 
Het aantal bewoners in azc Oisterwijk op 01-07-2020: 367 
Mannen  168 
Vrouwen 94 
Kinderen 105 (waaronder 12 alleenstaande  
  minderjarige vreemdelingen (AMV) 
 
Er verblijven bewoners van 15 verschillende nationaliteiten in 
het azc. 
 
Top 3 nationaliteiten: 

1. Syrië  
2. Eritrea 
3. Afghanistan 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanpakken van overlast 
Overlast en maatregelen 

In COA-opvanglocaties gelden huisregels en regels voor veilig 

samenleven op een COA-locatie. Deze regels worden 

aangeboden in de verschillende moedertalen van de bewoners 

en hebben een verplichtend karakter. Er is ook dagelijks 

aandacht voor de omgangsvormen in onze samenleving. Met 

verwijzing naar artikel 1 van de Grondwet. wordt onder meer 

benadrukt dat beledigende uitingen over geloof, sekse, seksuele 

geaardheid, leeftijd of nationaliteit niet worden getolereerd en dat 

agressie, discriminatie en bedreiging - inclusief huiselijk geweld - 

in Nederland zijn verboden. 

 

Wanneer bewoners de regels overtreden, volgen maatregelen. 

Deze variëren van het voeren van een correctiegesprek tot het 

inhouden van weekgeld of andere verstrekkingen. In het uiterste 

geval volgt (tijdelijke) ontzegging van de opvang.  

 

Aanpak overlastgevers 

Het COA houdt voor elke locatie een incidentenregistratie bij. De 

aanpak van overlastgevers omvat onder andere: 

 Discriminatie, bedreiging of intimidatie, bijvoorbeeld 

van medebewoners, wordt aangemerkt als een vorm 

van agressie en geweld tegen personen. Bij de hierop te 

nemen maatregelen vormt de ontzegging van de opvang 

voor de duur van minimaal een week het uitgangspunt. 

 Bij overlastgevers die een kleine kans hebben op het 

verkrijgen van een verblijfsstatus, wordt de procedure 

versneld in gang gezet zodat eerder aan een 

(gedwongen) terugkeer kan worden gewerkt. 

 

Overlast gevende asielzoekers (behalve de AMV) kunnen terecht 

in een handhavings- en toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen. In de 

HTL is plek voor circa 50 asielzoekers die overlast geven op een 

opvanglocatie, maar wel recht hebben op opvang. In deze 

speciale opvang gelden strengere huisregels.  

Strafbare feiten 

Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) strafbare feiten, melden 

we dat altijd bij de politie. Ook stimuleren COA-medewerkers het 

slachtoffer om aangifte te doen. Een COA-medewerker kan niet 

namens een slachtoffer aangifte doen; als hij getuige is geweest 

van een incident kan hij wel aangifte doen in die hoedanigheid 

van getuige. Het COA zorgt vanuit elke locatie voor korte lijnen 

met de plaatselijke politie. De wijkagent vervult hierin een 

spilfunctie. 

 

 Er is in de aangescherpte aanpak een scherpere 

verwijzing opgenomen naar de Veilige Publieke Taak 

(VPT). Dit betekent dat wanneer agressie of geweld zich 

richt tegen COA-personeel of andere medewerkers met 

een publieke taak, dit geldt als een strafverzwarende 

omstandigheid. 

 Het doen van aangifte staat het opleggen van 

maatregelen door het COA niet in de weg. 

 

Top X-aanpak 

Het blijkt dat een kleine groep van zo’n driehonderd asielzoekers, 

structureel overlast veroorzaken. Zij maken zich schuldig aan 

bijvoorbeeld winkeldiefstal, zwartrijden en zakkenrollen. We zijn 

daarom in 2019 begonnen met een speciale aanpak van deze 

overlast gevende groep. Met de Top X-lijst moet worden 

voorkomen dat de groep uit het oog van de instanties verdwijnt.  

 

Van ondernemer tot gemeente, politie, COA (Centraal Orgaan 

opvang asielzoekers) en het ministerie: met iedereen is contact, 

om ellende snel in de kiem te smoren. 

 

De overlastgevers kunnen, onder aansturing van zogenoemde 

ketenmariniers, maatregelen opgelegd krijgen zoals een 

gebiedsverbod. Bij aangifte vanwege een misstand wordt de 

asielprocedure van de overlastgever naar voren gehaald en 

beoordeeld, zodat hij of zij zo snel mogelijk uitsluitsel heeft. 

Meldpunt overlast Oisterwijk 
Is er een bewoner van het azc die overlast veroorzaakt of over 

wie u zich zorgen over maakt? Geef het door aan het 

meldpunt. Het meldpunt is te bereiken via 088 715 1220 of via 

e-mail: oisterwijk@coa.nl. 

 

Wat gebeurt er met uw melding? 

 Bij het meldpunt worden de gegevens van uw 

melding verzameld. 

 De melding wordt besproken op het azc en indien 

nodig met de juiste instanties. 

 U wordt op de hoogte gehouden van de melding. 


