
 

 

 

 

Datum: 30 oktober 2021 

Vragen en antwoorden over de opvang van statushouders en 
spoedzoekers in Oegstgeest  

Waarom een opvang voor statushouders en spoedzoekers in Oegstgeest?  

Er is woningnood in Nederland. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. Dit geldt 
voor mensen die asiel aanvragen in Nederland, maar ook voor asielzoekers die in 
Nederland mogen blijven, de statushouders. Op dit moment verblijven er 11.000 
statushouders in asielzoekerscentra in Nederland. Zij wachten tot zij van een 
gemeente een woning toegewezen krijgen. Daarnaast is er ook grote behoefte aan 
woonruimte voor spoedzoekers uit Oegstgeest. Het COA heeft voor deze combinatie 
een geschikte locatie in Oegstgeest gevonden. 

Wat is het COA?  

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van 
asielzoekers in Nederland en zorgt voor hun begeleiding. 

Welke mensen gaan er wonen? 

Het gaat om vergunninghouders die zijn gekoppeld aan de regio voor huisvesting. Zij 
hebben diverse leeftijden en nationaliteiten, het zijn alleengaanden en gezinnen. Het is 
een afspiegeling van de asielzoekers die in Nederland wachten op huisvesting in de 
regio, zij komen o.a. uit Syrië, Afghanistan, Eritrea, Jemen en Turkije. 

Naast vergunninghouders komen er op de locatie achter het gemeentehuis maximaal 
80 spoedzoekers te wonen. Het gaat om gescheiden mannen en vrouwen (eventueel 
met kinderen), starters en eventueel studenten. Zij huren een woning van Divorce 
Housing. Naast statushouders kunnen dus ook andere urgente woningzoekenden 
woonruimte vinden op hetzelfde terrein. Het COA heeft hier al ervaring mee, o.a. in 
Nijmegen en Utrecht.  

Wanneer komen de eerste bewoners? 

De eerste bewoners arriveren op maandag 1 november 2021. De nieuwe bewoners 
zullen stapsgewijs, met kleine aantallen tegelijk op de locatie komen wonen. De 
huurders van Divorce Housing zullen ook vanaf 1 november hun intrek nemen op de 
locatie. 

  



 

 

Hoeveel mensen kunnen er terecht? 

Het gaat om maximaal 175 statushouders en maximaal 80 spoedzoekers. De 
statushouders gaan wonen in het Hoefijzergebouw. De panden ernaast gebruikt 
Divorce Housing. 

Hoe lang is deze locatie beschikbaar? 

Het COA vangt gedurende vier jaar statushouders op deze locatie op met een 
mogelijke verlenging van een jaar.  

Wat is de dagindeling van statushouders? 

Zij bereiden zich voor op hun toekomst: ze zijn bezig met hun integratie. Het COA 
begeleidt het met cursussen zoals ‘Kennis van de Nederlandse maatschappij’ en 
taallessen. Veel mensen doen vrijwilligerswerk. Vergunninghouders mogen ook 
werken. Kinderen gaan naar school. Organisaties en partijen in de omgeving helpen 
een zinvolle tijds- en dagbesteding aan te beiden. Iedereen voorziet in zijn eigen 
onderhoud en doet boodschappen, kookt, etc. 

Waar gaan de kinderen naar school? 

Jonge kinderen (groep 1, 2 en 3) gaan naar school in de gemeente waaraan ze 
gekoppeld zijn. de kinderen die ouder zijn, zullen naar een taalklas (basisonderwijs) of 
naar een schakelklas (voortgezet onderwijs gaan). Voor deze vormen van onderwijs 
werkt de Leidse regio samen. 

Hoe ziet de locatie voor statushouders eruit? 

In het Hoefijzer zijn kamers voor twee, drie en vier personen met wastafel. Er zijn 
gezamenlijke keukens, sanitair en wasmachines. De locatie heeft een recreatieruimte, 
les- en computerlokalen en speelruimte voor kinderen. Er zijn verschillende kantoren: 
van het COA en Vluchtelingenwerk. Er is een huisartsenpost van Gezondheidszorg 
Asielzoekers en er is een receptie die 24 uur per dag bemenst is. 

Hoe is de gezondheidszorg voor statushouders geregeld?  

Voor huisartsenzorg gaan de bewoners naar de GZA, een landelijke huisartsenpraktijk 
van Artsen Zorg. Daar werkt een huisarts samen met een praktijkverpleegkundige, een 
praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg en een praktijkassistent. 

Hoe worden parkeren en vervoer geregeld? 

Op de locatie is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Het personeel van het COA 
en de spoedzoekers met een auto kunnen op de huidige parkeerplaatsen terecht. Een 
deel van het teveel aan plaatsen zal niet benut worden om te parkeren maar als 



 

 

speelgelegenheid voor kinderen. Verder gaat het om beperkt autovervoer (busje) van 
en naar scholen. 

Krijgen de tijdelijke bewoners een uitkering van de gemeente? 

Nee, de statushouders krijgen leefgeld van het COA zolang zij op de locatie verblijven. 
Inzet is dat statushouders scholing of betaald werk gaan doen. Daarvoor is zo nodig 
het re-integratie instrumentarium inzetbaar. Na uitplaatsing naar de gemeente van 
koppeling, kan zo nodig daar een uitkering worden aangevraagd. Voor spoedzoekers 
geldt dat deze, indien zij aan de gebruikelijke vereisten voldoen, een uitkering kunnen 
aanvragen. 

Zijn bewoners gevaccineerd tegen corona?  

Hiervoor geldt hetzelfde als voor alle inwoners van Nederland. Alle statushouders 
hebben de mogelijkheid gekregen zich te laten vaccinneren. Dit is gebeurd op de 
locatie waar zij eerder woonden. Het COA volgt de richtlijn COVID-19 en de adviezen 
van de Rijksoverheid en het RIVM.  

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld? 

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid in het Hoefijzergebouw. Dit doet de 
organisatie in samenwerking met de beveiligingsorganisatie Trigion. Tussen 8.00 uur 
en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn 
er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Waar nodig is er 
contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de 
openbare orde en veiligheid in de gemeente.  

Kan ik helpen?   

In opvanglocaties zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten opvanglocaties zetten mensen 
zich belangeloos met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Daar is het 
COA erg blij mee. Als de locatie open is, inventariseert het COA waar de bewoners 
behoefte aan hebben. Op basis daarvan gaan we dan activiteiten aanbieden. Wilt u 
vrijwilligerswerk doen? Neemt u dan contact op met de locatie: oegstgeest@coa.nl 

Ik heb mij eerder aangemeld bij de gemeente voor vrijwilligerswerk, wat is 
daarmee gebeurd? 

De gemeente heeft alle namen verzameld en zal deze overdragen aan het COA. 

Ik heb kleding en goederen. Kan ik deze brengen? 

Het COA heeft geen gelegenheid tot het sorteren en distribueren van kleding en 
goederen. Statushouders bezoeken voor het inrichten van een woning vaak een 
kringloopwinkel. Meubels en andere huisraad kunt u daarom het beste naar een lokale 



 

 

kringloopwinkel brengen. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar 
inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mochten er kleding of goederen nodig 
zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande 
contacten met verschillende organisaties. U leest meer hierover op de website van het 
COA:  https://www.coa.nl/nl/vrijwilligerswerk-en-donaties   

Waar kan ik terecht met vragen? 

U kunt mailen naar oegstgeest@coa.nl. Op elke COA-locatie vindt regelmatig overleg 
plaatst met buurtbewoners, gemeente en politie over het verloop van de opvang. Heeft 
u interesse om hier aan deel te nemen? Mailt u dan ook naar oegstgeest@coa.nl 

  


