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Geachte mevrouw, heer,
In de afgelopen tijd hebben wij u geïnformeerd over het voornemen van het COA om een
noodopvanglocatie voor maximaal 600 personen in de Friezenhal van het WTC Expo in te richten.
Inmiddels hebben het COA en wij daarover nadere afspraken gemaakt en zijn wij akkoord gegaan
met de vestiging van de noodopvang in de Friezenhal.
In de afgelopen dagen hebben medewerkers van het COA hard gewerkt om de hal in te richten. Ze
streven er naar de eerste bewoners op woensdag 3 november te ontvangen.
Waarom deze noodopvang?
Het COA zoekt op dit moment naar extra capaciteit. Dit is nodig omdat de huidige reguliere
opvanglocaties overvol zitten. Er is sprake van een verhoogde instroom en statushouders stromen
moeizamer dan voorheen door naar reguliere huisvesting. Verspreid over meerdere plaatsen in
Nederland worden noodopvanglocaties ingericht.
De realisatie en het beheer van de noodopvang wordt volledig uitgevoerd en betaald door het COA.
Meldingen en informatie
De mensen in de noodopvang zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Als de Friezenhal bewoond
is, dan kunt u ze dus in uw omgeving of in de stad ontmoeten. Samen met het COA, de wijkpanels, de
wijkagent en andere betrokken instanties willen we dat alles rondom de noodopvang goed verloopt.
Daarom houden we met elkaar de vinger aan de pols.
Mocht u nu of wanneer de noodopvang is geopend willen overleggen of een melding hebben, neem
dan contact op met de gemeente Leeuwarden via telefoonnummer 14058.
Vrijwilligerswerk
De bewoners van de noodopvang hebben graag iets te doen. Daarnaast hebben ze spullen nodig
zoals warme kleding. U kunt hiermee helpen als vrijwilliger voor activiteiten of door spullen of geld te
geven. Op de website www.leeuwardenhelptnoodopvang.nl vindt u informatie hierover.
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