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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 onze opvanglocatie in Oisterwijk, zullen we u 

geregeld informeren via deze nieuwsbrief.   

 

 

Participatieproject 
 

Hallo allemaal, 

De vorige keer hebben wij jullie al verteld over het participatie 

project wat van start is gegaan op het AZC, daar willen we nu 

graag wat meer over vertellen. Per 1 januari is mevrouw 

T.Pieters van het Taalhuis (Contour deTwern) aangesloten 

om ons te helpen. Samen zijn wij nu bezig om zo coronaproof 

mogelijk verschillende bewoners aan vrijwilligerswerk te 

helpen. Zo ondersteunt één van de bewoners de 

buurtpreventie, omdat hij graag bij de politie wil gaan werken 

in een later stadium. Een andere bewoner heeft een 

sollicitatiegesprek gehad bij de Toversleutel. Helaas is zij het 

niet geworden, maar zij heeft fijne feedback meegekregen die 

ze in de toekomst kan gebruiken.  

 

Om eenzaamheid tijdens deze corona periode tegen te gaan 

willen onze bewoners binnenkort lekkernijen uit gaan delen 

die zij zelf gemaakt hebben. Hun inspiratie halen zij uit hun 

thuisland. Ze zullen het recept toe gaan voegen zodat je het 

thuis kunt namaken!    

 

Vóór corona was er al een samenwerking met de WSD, dit 

hebben we weer nieuw leven in geblazen. Vanaf 1 maart is er 

een groep van 4 mannen gestart die 1 à 2 keer in de week de 

WSD helpt om alle plantsoenen etc. er weer netjes uit te laten 

zien.  

 

En we gaan binnenkort samenwerken met de ZAP’pers. Een 

vrijwilliger gaat met 3 bewoners rondom het AZC afval 

prikken. Op die manier willen wij een steentje bijdragen aan 

de leefbaarheid rondom het centrum.  
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Onrust binnen het AZC  
 
 
Wij zien dat er een -logische- behoefte is bij onze 

omwonenden, maar ook bij inwoners en lokale politiek en 

media om steeds goed en zorgvuldig geïnformeerd te worden 

over de gang van zaken met betrekking tot overlast op en 

rondom ons azc in Oisterwijk. Daarom zullen we u vanaf nu 

steeds proactief op de hoogte houden over voorvallen en 

incidenten die zich voorgedaan hebben op of rond ons azc.  

 

In het begin van het eerste kwartaal van 2021 waren er weinig 

opvallende incidenten waar onze bewoners bij betrokken 

waren. Wel zijn er met regelmaat winkeldiefstallen en 

fietsendiefstallen te betreuren. De afgelopen drie weken 

waren er helaas wel enkele grote incidenten, waaronder een 

woning-overval. Dankzij het kordate optreden van de politie 

zijn daar inmiddels drie amv voor aangehouden, die 

momenteel in de cel in afwachting zijn van de uitspraak van 

de kinderrechter.  

Daarnaast is er melding gemaakt bij de politie van een 

straatroof, waar mogelijk 4 volwassen bewoners van het 

reguliere azc en één amv bij betrokken zouden zijn. Deze 

zaak is wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. De amv die 

hier mogelijk mee te maken had, was ook betrokken bij 

genoemde woningoverval. Hij wordt zoals gezegd 

strafrechtelijk vervolgd en keert in ieder geval niet meer terug 

op azc Oisterwijk.  

 

Wij betreuren dergelijke incidenten en strafbare feiten in 

sterke mate, en zijn voortdurend in overleg met politie en 

Stichting Nidos (de voogdij-instelling die optreedt als 

wettelijke vertegenwoordiger van alle amv) over de meest 

passende en strenge maatregelen die wij kunnen en mogen 

inzetten. Als strafrechtelijke vervolging niet kan of niet 

mogelijk is, dan zullen wij als COA locatiemanagement en -

medewerkers er alles aan doen om gerichte alternatieve 

maatregelen op te leggen, en niet schromen om een time out-

maatregel op te leggen of een structurele overplaatsing in te 

zetten 

 

Als we zouden stellen dat er vrijwel nooit iets gebeurd op ons 

azc dan zouden we de waarheid geweld aan doen. De laatste 

weken hebben zich verschillende incidenten voor gedaan. 

Ondanks dat we nauw en structureel samenwerken met de 

politie, weten wij als COA niet altijd als bewoners van ons 

buiten de locatie bij een incident of strafbaar delict zijn 

betrokken.  

 

Daarnaast vinden er ook wel eens incidenten plaats door 

bewoners van een ander azc. Het is bijna altijd een (zeer) 

beperkte groep bewoners die voor overlast zorgen. Blijft staan 

dat ook wij als locatiemanagement en -medewerkers dat 

bijzonder vervelend vinden en alle mogelijkheden die wij  

 

 

 

 

hebben inzetten om dit te voorkomen of in de toekomst te 

voorkomen.  
Sinds januari zijn -voor zover wij dat zorgvuldig kunnen 

nagaan- 10 meerderjarige bewoners van ons azc betrokken 

geweest bij een incident in Oisterwijk. Een aantal was 

betrokken bij de recente straatroof. Het Openbaar Ministerie 

(OM) heeft deze zaak wegens gebrek aan bewijs 

geseponeerd. Toch hebben we deze mensen duidelijk en 

stevig aangesproken op hun vermeende betrokkenheid en 

hebben we een verzoek bij de IND ingediend hun 

asielaanvraag te bespoedigen. Eén persoon moest zich 

melden in Ter Apel, hem is gezegd dat direct te doen. Deze 

persoon kan niet meer terugkeren op onze locatie. Van de 

anderen wordt verwacht dat er snel een beslissing ten 

aanzien van hun procedure zal vallen.  

 

Met betrekking tot de recente fietsendiefstallen is met de 

betrokken bewoners een stevig en indringend correctie-

gesprek gevoerd en hebben ze een ‘persoonlijke maatregel’ 

ontvangen; dit betekent dat ze gekort worden op hun leefgeld. 

Bij één van hen is  mede door meerdere incident-registraties 

op locatie op zijn naam- ook verzocht de IND-procedure te 

versnellen. De maatregelen kennen een fasegewijze opbouw 

en kunnen uiteindelijk betekenen dat men een time-out 

opgelegd krijgt. Of dat men bij ernstige incidenten 

overgeplaatst wordt naar een andere, speciale locatie voor 

overlastgevende asielzoekers elders in Nederland. Daar 

heerst vaak een streng en sober regime. Van de genoemde 

10 personen wonen op dit moment nog 5 personen hier. Bij 4 

van het is dus een verzoek tot versnelling van de procedure 

gedaan. Veel bewoners die niets te maken hebben met deze 

incidenten, vertellen ons dat ze dit heel naar vinden. En dat 

ze zich schamen voor het ongewenste en volstrekt niet-

acceptabele gedrag van deze kleine groep medebewoners. 
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Meer informatie over de 
recente incidenten, 
veroorzaakt door een kleine 
groep bewoners 
 
Wij zien dat er een -logische- behoefte is bij onze 

omwonenden, maar ook bij inwoners en lokale politiek en 

media om steeds goed en zorgvuldig geïnformeerd te worden 

over de gang van zaken met betrekking tot overlast op en 

rondom ons azc in Oisterwijk. Daarom zullen we u vanaf nu 

steeds proactief op de hoogte houden over voorvallen en 

incidenten die zich voorgedaan hebben op of rond ons azc.  

 

In het begin van het eerste kwartaal van 2021 waren er weinig  

opvallende incidenten waar onze bewoners bij betrokken 

waren. Wel zijn er met regelmaat winkeldiefstallen en 

fietsendiefstallen te betreuren. De afgelopen drie weken 

waren er helaas wel enkele grote incidenten, waaronder een 

woning-overval. Dankzij het kordate optreden van de politie 

zijn daar inmiddels drie amv voor aangehouden, die 

momenteel in de cel in afwachting zijn van de uitspraak van 

de kinderrechter.  

Daarnaast is er melding gemaakt bij de politie van een 

straatroof, waar mogelijk 4 volwassen bewoners van het 

reguliere azc en één amv bij betrokken zouden zijn. Deze 

zaak is wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. De amv die 

hier mogelijk mee te maken had, was ook betrokken bij 

genoemde woningoverval. Hij wordt zoals gezegd 

strafrechtelijk vervolgd en keert in ieder geval niet meer terug 

op azc Oisterwijk.  

 

Wij betreuren dergelijke incidenten en strafbare feiten in 

sterke mate, en zijn voortdurend in overleg met politie en 

Stichting Nidos (de voogdij-instelling die optreedt als 

wettelijke vertegenwoordiger van alle amv) over de meest 

passende en strenge maatregelen die wij kunnen en mogen 

inzetten. Als strafrechtelijke vervolging niet kan of niet 

mogelijk is, dan zullen wij als COA locatiemanagement en -

medewerkers er alles aan doen om gerichte alternatieve 

maatregelen op te leggen, en niet schromen om een time out-

maatregel op te leggen of een structurele overplaatsing in te 

zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sneeuw! 
 
Op zaterdag 06-02-2021 zijn de jongeren geïnformeerd over 

de komende weersverwachtingen. Mentoren hebben de 

jongeren middels een flyer geïnformeerd over de sneeuw, 

kou, gladheid en de gevaren van ijs. Zaterdagavond begon 

het dan eindelijk te sneeuwen! Dit was erg leuk want voor de 

meeste jongeren was het de allereerste keer dat zij sneeuw 

zagen, voelden en er mee konden spelen. Dit resulteerde in 

een groot sneeuwballengevecht met jongeren én mentoren. 

Een speciaal moment en een mooie herinnering voor de 

jongeren.  
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Recreatie-ruimte  
 

Afgelopen zomer is onze recreatie-ruimte verbouwd en 

vernieuwd. Dit is gedaan in samenwerking met de jongeren, 

mentoren en een graffiti artist. De jongeren en mentoren 

konden ideeën en inspiratie geven, waarna de graffiti artist 

een ontwerp gemaakt heeft. In de recreatie ruimte doen wij 

verschillende activiteiten, denk aan biljarten, tafelvoetballen, 

creatieve + meidenactiviteiten, Playstation toernooitjes en 

filmavonden. Wegens corona is dit momenteel wat minder 

gezien de huidige maatregelen, maar het is wel van belang 

dat jongeren actief bezig zijn en de energie kwijt kunnen.  

 

 

Kooktraining 
 

1x per week koken wij met de nieuwe jongeren die zijn 

ingestroomd bij ons. Vanuit onze methodiek nemen jongeren 

deel aan deze kooktraining. Hierbij wordt door mentoren 

onder andere gelet op het gebruik van kruiden en of een 

jongere zich weet te redden in de keuken en kennis heeft over 

het gebruik van het fornuis. Gezien de minderjarige leeftijd 

van de jongeren is het voor sommigen namelijk een hele 

nieuwe ervaring. Veelal was het namelijk een taak voor de 

vrouwen in huis, maar nu staan zij er alleen voor. Sommige 

jongeren kunnen daarentegen wel heel goed koken. Om hen 

in de kracht te zetten ondersteunen zij mentoren en helpen ze 

de nieuwe jongeren hierbij.  

 

Mentoren koken tijdens de kooktraining gezonde, makkelijke 

maaltijden die voor jongeren zelf ook te bereiden zijn. Ook 

geven  

mentoren tips bij het doen van boodschappen, gezonde en 

goedkopere producten. Naast deze kooktraining hebben wij 

ook ‘international cooking’. Tijdens deze activiteiten maken 

we gerechten vanuit de hele wereld. Dit doen mentoren 

samen met de jongeren. Na het koken wordt er gezamenlijk 

gegeten en dat zorgt altijd voor een leuke, gezellige en vooral 

lekkere activiteit. 

 
Internationale vrouwendag  
8 maart 2021 
 

Alle vrouwen op het AZC inclusief vrouwelijk personeel 

hebben een leuke attentie gekregen van COA. 

Mondkapjes die door 2 bewoonsters gemaakt zijn met daarbij 

chocolaatjes en een roos. Iedereen was er erg blij mee! 
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Taalles op het azc 
 

Op het azc krijgen bewoners met een vergunning 

Nederlandse les. Toen de scholen hun deuren dicht moesten 

doen, betekende dat voor onze cursisten dat ook zij online de 

lessen moesten gaan volgen. Voor een deel van onze 

cursisten is het heel moeilijk om op deze manier de taal te 

leren. Daarom mogen zij, rekening houdend met de 1,5 

meter, naar school komen. 

 

 

 

Cursisten die wij wel online kunnen bereiken moeten nog 

even wachten, zij volgen de les online.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact met onze locatie 
 

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? 

1. Bij ons meldpunt worden de gegevens van uw 

melding verzameld. 

2. Wij bespreken op het azc uw melding en nemen -als 

daar aanleiding voor is- contact op met andere 

organisaties of instanties zodat er iets met uw 

melding gebeurt. 

3. U wordt op de hoogte gehouden van de melding. 

 
Feiten en cijfers 
Het aantal bewoners in azc Oisterwijk op 11-03-2021: 422  

 

Mannen  193 

Vrouwen 101 

Kinderen 128 (waaronder 44 AMV) 

 

Er verblijven bewoners van 15 verschillende nationaliteiten in het 

azc. 

 

Top 3 nationaliteiten: 

1. Syrië  

2. Iran 

3. Irak 

 

De top 3 van AMV: 

       1. Eritrea 

       2. Marokko 

       3. Syrië  
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