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Aan de bewoners van dit pand        woensdag 2 november 2022 

 

Onderwerp: UITNODIGING voor Informatieavond op dinsdag 8 november 2022. Deze avond gaat over de 

opvang van jonge vluchtelingen in het gebouw aan de Seringenstraat 16 in Papendrecht, 

vanaf eind maart 2023 

 

Beste inwoner/ondernemer, 

Waarschijnlijk heeft u al regelmatig in de diverse media gelezen dat er in de afgelopen maanden sprake is 

van een zeer grote toestroom van asielzoekers naar Nederland. Hierdoor zitten de normale opvanglocaties 

van het COA (het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) overal in Nederland helemaal vol. Dit zorgt ervoor 

dat er ook in het aanmeldcentrum in Ter Apel te veel mensen zijn; waardoor er voor hen géén tijdelijke 

opvang en huisvesting beschikbaar is.  

 

Tijdelijke opvang jonge vluchtelingen in gebouw aan de Seringenstraat 16 in Papendrecht 
Daarom heeft de gemeente Papendrecht samen met het COA, en in overleg met de Rivas Zorggroep, 

besloten om ook hier in de gemeente vanaf eind maart 2023 tijdelijk jonge vluchtelingen tussen de  

14 en 18 jaar te gaan opvangen. Net zoals dat gebeurt in veel andere gemeenten in Nederland.  

Dit gaan we doen in het (Rivas) gebouw aan de Seringenstraat 16. De Rivas Zorggroep is eigenaar van dit 

gebouw. Zij heeft dit gebouw nu niet nodig voor het bieden van zorg, en verhuurt het daarom aan het COA. 

In dit gebouw zullen we vanaf eind maart 2023 maximaal vijftig, jonge vluchtelingen gaan opvangen. Dit gaan 

we doen voor een periode van twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging van maximaal één jaar.  

 

Om u hier persoonlijk over te informeren en antwoord te geven op uw mogelijke vragen en 

reacties, organiseren we op dinsdag 8 november 2022 een Informatieavond.  
 

Programma Informatieavond – DINSDAG 8 NOVEMBER 2022 

▪ Tijdvak: 18:30 uur – 21:30 uur. 

▪ Gebouw: kerkgebouw Onze Lieve Vrouwe Parochie, Seringenstraat 27, 3353 VJ te Papendrecht 

▪ Aanwezige organisaties:  

o Gemeente Papendrecht: burgemeester en wethouders, diverse ambtenaren 

o Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) 

o Rivas Zorggroep 

o Wijkagenten politie 

o NIDOS:  De voogdij-insteling voor jonge vluchtelingen in Nederland 

o Diverse, lokale maatschappelijke organisaties 

 

Het is een inloopavond. Dat betekent dat we géén (centrale) presentaties geven. Er zijn statafels aanwezig in 

de zaal, met daarbij vertegenwoordigers van de diverse organisaties die hierboven vermeld staan. 

 

(---- > vervolg informatie op pagina 2) 

 



2 
 

 

 

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst is verplicht! 
Als u bij deze Informatieavond aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom.  

 

Om een duidelijk beeld te krijgen hoeveel mensen we deze avond kunnen spreken, is het belangrijk dat u zich 

van tevoren bij ons aanmeldt.  

▪ U kunt zich aanmelden via het e-mailadres: asielopvang@papendrecht.nl 

Geef in uw e-mail aan: Uw naam, Adres en met hoeveel personen u wilt langskomen. 

▪ Als u geen e-mail heeft, belt u dan met de gemeente Papendrecht (telefoonnummer: 14.078). 

Geef dan uw naam + adres door,  en met hoeveel personen u wilt langskomen. 

We ontmoeten u graag op dinsdag 8 november tussen 18:30 uur en 21:30 uur in de Onze Lieve Vrouwe 

Parochie aan de Seringenstraat 27 te Papendrecht.  

 

 

Namens de gemeente Papendrecht, het COA en Rivas Zorggroep 

 

Arno Janssen 

 

 

 

 

Coördinerend wethouder Vluchtelingenopvang gemeente Papendrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asielopvang@papendrecht.nl


3 
 

 

 

 

 

Achtergrondinformatie over deze opvang van jonge vluchtelingen – vanaf  

eind maart 2023 in Papendrecht 

 
Tussen eind november 2022 en eind maart 2023 gaat het COA het gebouw aan de Seringenstraat 16 eerst 

verbouwen en brandveiliger maken. Daarna worden er vanaf eind maart 2023 jonge, minderjarige 

vluchtelingen opgevangen. Zij zullen gemiddeld zo'n zeven maanden in deze opvang in Papendrecht blijven.  

Zij hebben in Nederland dan nog geen status. Zij gaan de asielprocedure in en zijn in afwachting van de 

datum waarop zij zich kunnen registreren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).  

 

U kunt erop rekenen dat het COA vanaf maart 2023 duidelijke en zorgvuldige maatregelen treft om ervoor te 

zorgen dat de opvang op deze plek op een veilige wijze en zonder overlast verloopt. Daarom is er straks dag 

en nacht begeleiding aanwezig, die de jongeren helpt in hun asielproces en tevens toeziet op de gang van 

zaken in én om de locatie. Het COA heeft ruime ervaring met de opvang van deze doelgroep.  

 

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we samen met de gemeenteraad onze verantwoordelijkheid 

nemen als het gaat om de opvang van deze groep jonge asielzoekers. En hier via deze opvang ook onze 

bijdrage aan leveren.  

 

 

Waar kunt u als omwonenden en andere betrokkenen terecht voor meer informatie? 
De gemeente en het COA willen omwonenden en ondernemers en maatschappelijke organisaties in de buurt 

zo goed mogelijke informeren en waar mogelijk betrekken bij de opvang. Bij de opvang wordt daarom zoveel 

als mogelijk rekening houden met de belangen van de direct omwonenden en andere inwoners.  

 
Daarom geven de gemeente en het COA u op verschillende manieren informatie: 

▪ Een informatiebijeenkomst op dinsdag 8 november (18:30 uur en 21:30 uur) voor omwonenden,  

en ondernemers en maatschappelijke organisaties in de buurt. 

▪ Wanneer het gebouw aan de Seringenstraat 16 verbouwd is en gereed is voor de huisvesting van 

minderjarige asielzoekers, zullen wij dit tijdig en zorgvuldig vóóraf aan u als omwonende(n), 

ondernemer, maatschappelijke organisatie en andere betrokkenen laten weten. En zullen wij het 

gebouw ook openstellen voor de buurt om er een kijkje te kunnen nemen.  

▪ Antwoorden op veel gestelde vragen staan vanaf 2 november 2022 op de website van de gemeente, 

www.papendrecht.nl/asielopvang. Deze vragenlijst wordt steeds aangevuld met actuele vragen en 

antwoorden.  

▪ Ook staat het contract (bestuursakkoord) tussen de gemeente en het COA vanaf 2 november 2022 

op de website van de gemeente. 

▪ Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen vragen en reacties naar het COA sturen via 

het e-mailadres: info@coa.nl 

▪ Het COA is op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar 

via hun telefonische informatielijn: 088 - 715.7000 

http://www.papendrecht.nl/asielopvang
mailto:info@coa.nl

