Vragen en antwoorden opvang Landgoed Duinrell
November 2018
Waarom is opvang van asielzoekers in Duinrell nodig?
Het COA heeft tijdelijk extra opvangplekken nodig omdat asielzoekers langer verblijven in
de opvang. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen moeten langer
wachten op een woning, door krapte op de woningmarkt. Daarnaast duurt de doorlooptijd
voor asielaanvragen langer dan gewenst, mede omdat het aantal asielaanvragen sinds de
zomer licht is gestegen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst werkt er aan om extra
personeel aan te trekken en op te leiden, om zo de wachttijden te verkorten.
Hoe lang is de opvang in Duinrell open?
Vanaf 7 november zullen de eerste bewoners ontvangen worden op de locatie. Het COA
verzorgt de opvang en begeleiding tot en met 8 april 2019. Er is plek voor maximaal 930
asielzoekers. Zij zullen geleidelijk in Duinrell gehuisvest worden. De tijdelijke opvang zal
plaatsvinden op een apart gedeelte van het landgoed met een eigen in- en uitgang.
Hoe lang verblijft een asielzoeker in de opvang?
Besluiten over de verblijfsduur van een asielzoeker worden niet door het COA genomen.
Het verblijf is afhankelijk van het verloop van de procedure van de asielzoeker. Het
COA heeft hier geen invloed op. Wanneer de locatie sluit, worden de bewoners op een
locatie elders in het land opgevangen.
Wat is de rol van het COA?
Het COA vangt asielzoekers op en biedt ze onderdak. Het COA geeft begeleiding en
voorlichting over de regels en gebruiken in Nederland. COA-medewerkers werken van
maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 22.00 uur en in het weekend van 9.00 uur tot 17.00
uur. Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig.
Komen er verschillende groepen asielzoekers?
Dat is afhankelijk van de instroom van asielzoekers op dat moment. Het kan gaan om
zowel gezinnen als alleenreizenden, uit verschillende landen.
Wat gebeurt er als de bewoners van de locatie zich niet goed gedragen?
Dat hangt af van de zwaarte van de overtreding. De asielzoekers op de locatie hebben zich
te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. Bij strafbare
feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. Ook hebben de bewoners zich te houden aan de
huisregels van het COA en van Duinrell.
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Hoe ziet een dag van een asielzoeker eruit?
Dat hangt er van af hoe lang een asielzoeker al in Nederland verblijft. De eerste periode is
gericht op tot rust komen van de reis en het voeren van gesprekken met de Immigratieen Naturalisatiedienst over de asielaanvraag. Het COA organiseert activiteiten voor
asielzoekers, met eigen personeel en ook met vrijwilligers. Wanneer asielzoekers te horen
hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven, krijgen ze van COA-docenten lessen
‘kennis over de Nederlandse maatschappij’ en ‘Nederlands als tweede taal’. Op en buiten
de locatie kunnen asielzoekers vrijwilligerswerk doen. Alle kinderen gaan naar school. Het
COA vindt het belangrijk dat bewoners activiteiten kunnen doen die voor hen zinvol zijn.
We stimuleren bewoners om vanaf dag 1 bezig te zijn met hun toekomst: integratie en
participatie in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst. Door mee te doen aan
activiteiten op en buiten de locatie kunnen bewoners kennis, vaardigheden en ervaring
opdoen en een netwerk opbouwen, of ze nu in Nederland blijven of teruggaan naar het
land van herkomst.
Hoe is de gezondheidszorg voor bewoners geregeld?
Medische zorg maakt deel uit van de organisatie op de opvanglocatie. Bij
noodgevallen worden bewoners doorverwezen naar de reguliere/specialistische
medische zorg in de omgeving. Op het moment dat vluchtelingen aankomen in Nederland
krijgen zij een medische check en een TBC-screening voordat zij doorstromen naar een
opvanglocatie.
Kan een bewoner op de opvanglocatie zich vrij bewegen door Wassenaar?
Ja. De asielzoekers zijn niet anders dan andere inwoners van Nederland. De opvanglocatie
is hun tijdelijke huis en zij kunnen zich vrij bewegen binnen of buiten Wassenaar.
Waar kan ik terecht met klachten, of wanneer ik overlast ondervind?
Het COA doet er alles aan om de opvang van asielzoekers goed te laten verlopen. Mocht u
toch overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen het COA, duinrell@coa.nl. Zodra
bekend is welk telefoonnummer beschikbaar is, zal dit gepubliceerd worden.
Kan ik vrijwilligerswerk doen in het azc?
Ja, er is behoefte aan vrijwilligers. Uw hulp is welkom. Als het azc open gaat, zal het COA
inventariseren aan welke acitiviteiten er behoefte is. U kunt uw interesse kenbaar maken
via duinrell@coa.nl
Waar vind ik meer informatie over de opvang van asielzoekers?
Meer informatie is te vinden op coa.nl
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