Veelgestelde vragen over het azc Rotterdam
Er is tijdelijk een asielzoekerscentrum (azc) aan de Edo Bergsmaweg in
IJsselmonde/Beverwaard. In het asielzoekerscentrum komen maximaal 400 mensen te
wonen voor maximaal 5 jaar. Asielzoekers verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek
wordt behandeld. Het azc is in de zomer van 2016 in gebruik genomen.
A. HET ASIELZOEKERSCENTRUM
Waarom is er in Rotterdam een asielzoekerscentrum?
Rotterdam draagt haar steentje bij om de verhoogde toestroom van vluchtelingen tijdelijk te
huisvesten. Daarom is een locatie beschikbaar gesteld voor een asielzoekerscentrum voor
een periode van 5 jaar.
Waarom een azc in Beverwaard?
De locatie moest voldoen aan een aantal criteria. Het moest bijvoorbeeld een terrein met een
oppervlakte van 3,5 hectare zijn dat in volle eigendom is van de gemeente. En het moest in de
buurt komen van maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft de beschikbare locaties
op deze criteria getoetst. Uiteindelijk is gebleken dat alleen de locatie aan de Edo
Bergsmaweg geschikt is voor een tijdelijk asielzoekerscentrum.
Waarom is er niet gekozen voor meerdere kleine opvanglocaties?
Het COA heeft de gemeente nadrukkelijk verzocht om een centrum te openen voor 600
asielzoekers. Met de komst van dit centrum helpt Rotterdam mee om de instroom van
vluchtelingen in Nederland het hoofd te bieden. Inmiddels is het aantal opvangplekken
teruggebracht naar 400.
Waar precies staat het asielzoekerscentrum?
Het asielzoekerscentrum ligt aan de Edo Bergsmaweg (in Beverwaard) naast de tramremise
van het openbaarvervoerbedrijf RET in gebied IJsselmonde. De gemeente heeft het voormalig
terrein van honkbalvereniging Sparta/Feyenoord en het naastgelegen voormalige
volkstuinencomplex ter beschikking gesteld aan het COA om het asielzoekerscentrum te
realiseren.
Hoe ziet het azc eruit?
Het azc Rotterdam bestaat uit woonunits (portakabins). Ook zijn er verschillende
voorzieningen aanwezig, zoals een huisartsenpost en speelplekken voor kinderen. Elke
woonunit wordt gedeeld door acht personen. Een woning bestaat uit een woonkamer / keuken
en drie slaapkamers (twee voor drie personen en één voor twee personen). Kijk hier voor een
beeldimpressie.
Wat gebeurt er na de 5 jaar met het azc?
De locatie wordt over na vijf jaar in principe leeg opgeleverd aan de gemeente.
B. KRIMP OPVANGPLEKKEN
Waarom schaalt het COA het aantal plekken af?

De toestroom van het aantal vluchtelingen is minder groot dan eerder voorspelt. Daardoor zijn
er op dit moment minder opvangplekken nodig. In totaal worden 13.500 plekken afgeschaald
op bestaande locaties.
Wat betekent het afschalen van COA voor azc Rotterdam?
Het azc Rotterdam is gebouwd voor maximaal 600 mensen. De opvangcapaciteit zal worden
teruggebracht naar 400 mensen.
Hoeveel asielzoekers wonen er nu op azc Rotterdam?
Op dit moment wonen er ongeveer 450 mensen op het azc. De gewenste omvang van 400
wordt zoveel mogelijk gerealiseerd via regulier verloop.
Wat gebeurt met de overgebleven woonruimte op het azc?
Overgebleven woonruimte wordt gebruikt als reservecapaciteit voor het COA. Mocht in de
toekomst het aantal vluchtelingen weer toenemen, dan kunnen deze woonruimtes gebruikt
worden om de vluchtelingen op te vangen.
Kan de overgebleven woonruimte gebruikt worden voor andere doelgroepen?
In overleg met COA zullen de mogelijkheden daarvoor worden verkend.
Wat betekent dit voor het personeel van het COA en de vrijwilligers op het azc
Rotterdam?
De vermindering van opvanglocaties heeft personele consequenties voor het COA. Landelijk
worden ongeveer 1.000 tijdelijke contracten niet verlengd. Voor vrijwilligers heeft dit in
beginsel geen consequenties.
Wat betekent dit voor de toekomst van azc Rotterdam?
Het COA heeft met de gemeente Rotterdam een bestuursovereenkomst getekend voor vijf jaar
voor 600 opvangplekken. De niet gebruikte opvangplekken worden ingezet als
reservecapaciteit en gebruikt op het moment dat de instroom van vluchtelingen weer
toeneemt.
C. DE ASIELZOEKERS
Wie zijn de asielzoekers?
De achtergrond van de asielzoekers is een weerspiegeling van het land waar ze vandaan
komen. Zo zijn er mannen en vrouwen die in het land van herkomst werkzaam waren als
leraar, timmerman, ICT’er, installateur, arts of kunstenaar. Ook is een deel van de
asielzoekers in het land van herkomst vanwege een beperkte opleiding of om andere redenen
(bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, slechte economische situatie) werkloos geweest. Op de
website van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) staat veel informatie over het
profiel van de asielzoekers, de procedure en de opvanglocaties.
Bewoners van het azc kunnen vrij in- en uitlopen. Zij voorzien zelf in het dagelijks
levensonderhoud. Zij kunnen bezoekers ontvangen en boodschappen doen in de omgeving
van het azc.

Hoe lang is een asielzoeker gemiddeld in het azc Beverwaard
De asielzoekers die in het azc Beverwaard wonen, verblijven hier gedurende de tijd dat hun
asielverzoek wordt behandeld. Zodra de status van een asielzoeker bekend is, vertrekken ze
uit het azc. Bij inwilliging van het verzoek start de inburgering. Bij afwijzing start het proces om
terug te gaan naar het land van herkomst. De asielaanvraag duurt een paar maanden.
Welke voorzieningen zijn er in het azc?
In het azc heeft de asielzoeker toegang tot basisvoorzieningen, zoals onderdak, kook- en
wasruimten en computers. Ook krijgt hij wekelijks leefgeld van COA.
Bewoners kunnen op een opvanglocatie ook gebruikmaken van het Open Leercentrum. Dit is
een ruimte met computers waar bewoners in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen
werken en oefenen met leermiddelen en gebruik kunnen maken van internet. Tijdens de
openingstijden is er begeleiding van medebewoners en Nederlandse vrijwilligers. Het COA
heeft veel aandacht voor de kinderen van de bewoners. Op elke opvanglocatie is een
recreatiezaal, een Open Leercentrum, speeltoestellen en buitenruimte.
Is het de bedoeling dat de asielzoekers integreren?
Afhankelijk van in welke fase van de procedure een bewoner van het azc zich bevindt, volgt hij
programma’s en begeleidingsgesprekken. De programma’s zijn op het individu afgestemd en
betreffen terugkeertrainingen of integratietrainingen. Ook krijgen bewoners Nederlandse les
afgestemd op de fase van de asielprocedure waarin zij zich bevinden.
Asielzoekers worden ook betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de opvanglocatie
zoals schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud. COA-medewerkers laten hen kennismaken
met Nederlandse gewoonten en gebruiken.
Naar welke school gaan de asielzoekers?
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar gaan naar de azc-school aan de Rhijnauwensingel
(basisonderwijs). Kinderen uit het voortgezet onderwijs krijgen les op het Olympia College.
Waar gaan asielzoekers naartoe die een verblijfsvergunning krijgen?
Vergunninghouders uit het azc Rotterdam krijgen woonruimte toegewezen in een Nederlandse
gemeente. Dat hoeft dus niet per se in Rotterdam te zijn. De statushouders die zijn
toegewezen tot Rotterdam worden verdeeld over de wijken van heel Rotterdam. Dat zal niet
veranderen in de komende vijf jaar.
Waar gaan uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe?
Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben nog maximaal vier weken recht op opvang in het azc.
Als het nodig is, kan daar nog maximaal twaalf weken in een andere (vrijheidsbeperkende)
locatie op volgen. In deze tijd worden de bewoners voorbereid op terugkeer naar hun land van
herkomst.

D. VEILIGHEID
Hoe wordt de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Beverwaard gewaarborgd?
De veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners zijn belangrijk voor ons allemaal. Uit
de criminaliteitscijfers van Rotterdam blijkt dat de stad nog nooit zo veilig is geweest. We
werken er dag en nacht aan om dat zo te houden en het verder te verbeteren. Met ingang van
februari 2016 zijn tijdelijke wijkagenten benoemd voor azc-zaken. Dat betekent dat zij bij de
politie aanspreekpunt zijn voor alles wat met het asielzoekerscentrum te maken heeft.
Bewoners, maar ook collega’s en andere betrokkenen kunnen met al hun vragen en
opmerkingen over het azc die verband houden met de politie bij de wijkagenten terecht.
Spreekuren bij wijkcentrum De Focus:
Maandag
14:30 - 15:30 uur
Dinsdag
19:00 - 20:00 uur
Woensdag
14:30 - 15:30 uur
Donderdag
14:30 - 15:30 uur
Vrijdag
10:00 - 11:00 uur
Hoe is de beveiliging op het terrein geregeld?
Het COA is verantwoordelijk voor de openbare orde op het terrein. Op de locatie is 24 uur per
dag een beveiligingsbedrijf aanwezig. Asielzoekers die in een azc verblijven hebben zich te
houden aan huisregels die door het COA zijn opgesteld. Zij krijgen deze huisregels uitgereikt
en toegelicht tijdens het eerste gesprek met het COA na aankomst op de opvanglocatie.
Daarnaast hebben de bewoners van een azc zich te houden aan de regels die gelden voor
iedereen die in Nederland verblijft.
Hoe zit het met de gezondheidszorg voor asielzoekers?
Op het moment dat vluchtelingen aankomen, krijgen zij een medische check voordat zij
doorstromen naar een opvanglocatie. Verder kan een asielzoeker met medische vragen
terecht bij het landelijk Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A). Het GC A contracteert
huisartsen voor het leveren van huisartsenzorg aan asielzoekers. Ze worden ingeschreven bij
een huisarts die werkzaam is voor GC A. De huisarts werkt nauw samen met
praktijkondersteuners en doktersassistenten.
E. FINANCIERING
Wie betaalt het asielzoekerscentrum in Rotterdam?
Het asielzoekerscentrum wordt betaald uit rijksmiddelen.
Betaalt het COA huur aan de gemeente Rotterdam?
Ja, het COA betaalt de gemeente Rotterdam een kostendekkende huur voor de grond.
Hiermee wordt onder andere het bouwrijp maken van de grond en het onderhoud betaald.
Hoe wordt de wijk Beverwaard op peil gehouden?
In een plan van aanpak is te lezen hoe de gemeente de wijken in IJsselmonde de juiste impuls
geeft. Hierin staan specifieke zaken, zoals schoon, heel en veilig centraal. In dit plan is

uiteraard aandacht voor de zorgen die er zijn bij bewoners en daar zal ook aandacht voor
blijven.
F. VRIJWILLIGERSWERK
Kan ik iets doen voor het azc?
Bij de goede opvang van de vluchtelingen in onze stad kan de gemeente hulp van bewoners
goed gebruiken. De gemeente kan het niet alleen en heeft initiatieven uit de samenleving
nodig om ervoor te zorgen dat we, met zijn allen, de vluchtelingen zo goed mogelijk helpen.
De gemeente inventariseert nu alle ideeën die ze heeft ontvangen. Wilt u helpen? Stuur een email naar azcrotterdam@coa.nl.
De gemeente waardeert zeker initiatieven die erop gericht zijn om de asielzoekers te
verwelkomen die in het azc worden gehuisvest. De gemeente stemt dergelijke verzoeken ook
t.z.t. af met het COA.
Er zijn ook mogelijkheden tot vrijwilligerswerk en bijvoorbeeld stages. Het COA beheert het
azc en zal ook aanspreekpunt zijn voor deze zaken.
G. COMMUNICATIE
Beheercommissie
Sinds januari 2016 is een beheercommissie actief.
Deze beheercommissie bestaat uit vertegenwoordigers van het COA, de gemeente, de politie
en bewoners en ondernemers uit het gebied IJsselmonde.
De drie belangrijkste taken van de beheercommissie zijn:
 Afspraken maken over de buitenruimte en veiligheid in de omgeving van het azc;
 Erop toezien dat bestaande regelgeving wordt nageleefd;
 Kansen en mogelijkheden aanreiken om eventuele overlast zoveel mogelijk te
beperken.
Deze beheercommissie is op 2 maart 2016 officieel geïnstalleerd door burgemeester
Aboutaleb. De beheercommissie is te bereiken via beheercommissieazc@gmail.com
Hoe worden bewoners van de omgeving op de hoogte gehouden?
Om zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte houden over de voortgang en uitvoering van
het asielzoekerscentrum wordt een nieuwsbrief gemaakt die regelmatig uitkomt. Wilt u deze
nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door via asielenvluchtelingen@rotterdam.nl.
Waar kan ik meer informatie vinden?
E-mailadres: asielenvluchtelingen@rotterdam.nl
Relevante websites:
www.rotterdam.nl/azcrotterdam
www.coa.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord

