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COA Burgum Nieuwsbrief herontwikkeling nr. 2
Het azc in Burgum bestaat sinds 2000 op de locatie aan de Elingsloane. De
opvanglocatie doet inmiddels dienst als gezinslocatie voor uitgeprocedeerde
asielzoekers. De gebouwen zijn aan het eind van hun technische levensduur, om die
reden is besloten de locatie te herontwikkelen. Met deze nieuwsbrief willen wij u
informeren over de stand van zaken van de herontwikkeling.

Aanpassing
stedenbouwkundig plan
Het COA en de gemeente hebben samen het stedenbouwkundig
plan aangepast. In het nieuwe ontwerp hebben we zoveel
mogelijk de punten van de omwonenden meegenomen. Voor het
nieuwe ontwerp is de huidige stedenbouwkundige structuur als
uitgangspunt genomen en blijven de entree en de parkeerplaats
gehandhaafd.

Gebruik sportveld

Wijk met hofjes
De nieuwe wijk voor het azc is opgezet met drie hofjes waar de
woningen omheen staan. De hofjes zijn autovrij en voorzien van
speelplekken voor kinderen. Tussen de woningen door zijn er
steeds doorkijkjes, waardoor de wijk goed overzichtelijk is. Aan
de binnenzijde van de hofjes is het levendig, aan de buitenzijde
wat rustiger. Midden in de wijk ligt het activiteitengebouw en aan
de meest noordelijke zijde het kantoorgebouw. De parkeerplaats
blijft op de huidige plek.
Het nieuwe ontwerp van de locatie ziet u hieronder.
Als bijlage is het stedenbouwkundige plan van de herontwikkeling
toegevoegd.
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Door de aanpassingen en de vertraging gaat het COA langer
gebruik maken van het terrein waar de noodlocatie is geplaatst.
De huurovereenkomst is inmiddels verlengd, evenals de
omgevingsvergunning. Deze lopen nu tot 1 september 2021.

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en wordt via de everspreid onder degenen die aangegeven hebben deze te willen
ontvangen.
Leest u de nieuwsbrief via de locatiepagina Burgum op
www.coa.nl en wilt u deze voortaan rechtstreeks bij verschijning
in uw mailbox? U kunt u hiervoor opgeven door een e-mail te
sturen naar burgum@coa.nl.
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