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Kleinschalige woonvoorziening minderjarige asielzoekers in De Meern
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft het voornemen om aan de Meentweg 168 in
De Meern een kleinschalige woonvoorziening te vestigen voor minderjarige asielzoekers (maximaal
20). De gemeente staat in beginsel positief tegenover de komst van een kleinschalige
woonvoorziening op deze locatie.
Het gaat om het laatste huis aan de Meentweg, daarachter ligt het Mauritspark. Het pand moet
worden verbouwd en geschikt gemaakt om deze jongeren te kunnen huisvesten. We willen u als
buurtbewoner graag informeren en betrekken. We organiseren een informatiebijeenkomst op
woensdag 22 mei en gaan graag met omwonenden in gesprek over deze woonvoorziening.
Minderjarige asielzoekers
Jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud, die alleen
en zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht,
worden door het COA opgevangen. Het COA
biedt een woonomgeving waar de jongeren
begeleid worden en leren zelfstandig te worden.
Zij krijgen begeleiding van mentoren van het
COA die 24 uur per dag aanwezig zijn en ook op
de locatie slapen. De jongeren zijn leerplichtig
en gaan overdag naar school, zoals alle
kinderen. Het doel is om een situatie te bieden
die zoveel mogelijk structuur biedt, in een
gewone buurt. Net zoals in een normale
gezinssituatie.
Geschikt maken van het pand
Het COA heeft het pand aan de Meentweg 168
gekocht. Om het pand geschikt te maken voor
de opvang en begeleiding van de jongeren, moet
het worden verbouwd. Het COA wil een uitbouw
maken aan de achterkant van de woning.
Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd.
Omdat er ’s nachts meer dan 10 personen
verblijven, is er daarnaast ook een
omgevingsvergunning nodig voor brandveilig
gebruik.
Tot slot moet de bestemming van het pand
worden aangepast van een woonbestemming
naar een maatschappelijke bestemming. Ook
hiervoor vraagt het COA een vergunning aan.
Op de aanvraag van de vergunningen zijn de
reguliere mogelijkheden van bezwaar en beroep
van toepassing.
Verspreidingsgebied:
Meentweg e.o.

Vergelijkbare opvang in Utrecht
Het COA heeft in Utrecht al een soortgelijke
opvang voor minderjarige asielzoekers, naast het
azc aan de Joseph Haydnlaan in Oog in Al.
Informatiebijeenkomst
Op de informatiebijeenkomst krijgt u meer
informatie over de kleinschalige
woonvoorziening. Medewerkers van het COA, de
gemeente en andere betrokkenen zijn aanwezig
om uw vragen te beantwoorden.
De informatiebijeenkomst vindt plaats op 22 mei
tussen 16.00 en 21.30 uur in
Vereenigingsgebouw, Zandweg 148 in De Meern.
Om te weten hoeveel mensen we kunnen
verwachten, verzoeken we u zich van tevoren
aan te melden. Dat kan via
vluchtelingenvragen@utrecht.nl
Vermeldt u in de mail met hoeveel personen u
komt.
De gegevens op een rij:
Datum: 22 mei
Plaats: Vereenigingsgebouw, Zandweg 148, De
Meern
Tijdstip: 16.00-21.30 uur
Aanmelden via vluchtelingenvragen@utrecht.nl
Betrokkenheid omwonenden
Het COA en de gemeente willen graag met
omwonenden in gesprek over de invulling van de
kleinschalige woonvoorziening. Het gaat dan

Utrecht.nl

bijvoorbeeld om de binding met de buurt, de
activiteiten op de locatie en het voorkomen van
overlast. Wilt u hierover meedenken of heeft u nu
al ideeën of suggesties, dan horen we dat graag.
U kunt dit laten weten via
vluchtelingenvragen@utrecht.nl
Meer informatie

Op de informatieavond krijgt u meer informatie.
Heeft u nu al dringende vragen? Neem dan
contact op met de gemeente
Telefoon: 14 030

www.utrecht.nl/contact
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de
website www.coa.nl/amv

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau Vleuten-De

Meern, Dorpsplein 1, Vleuten, of via
telefoonnummer 14 030.

