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Voorlopig besluit komst tijdelijke opvanglocatie voor
minderjarige asielzoekers Meentweg
Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorlopig besluit genomen om een
kleinschalige woonvoorziening voor maximaal 20 alleenstaande minderjarige vreemdelingen toe te
staan aan de Meentweg 168 in De Meern. De gemeenteraad spreekt op 9 januari met omwonenden
en betrokken organisaties over de voorgenomen beslissing. Het college neemt op 28 januari een
definitief besluit.
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
vraagt een omgevingsvergunning voor het

verbouwen, uitbreiden en tijdelijk gebruiken van
de woning. Het college heeft de aanvraag

beoordeeld op de beschikbare ruimte, het effect
op de woon- en leefomgeving en de zorg en
begeleiding die de jongeren nodig hebben.

Opvang jongeren

Het gaat om een maatschappelijke voorziening

waar 24 uur per dag minimaal twee begeleiders
van het COA aanwezig zijn. Het COA hanteert

duidelijke huisregels en afspraken over school,
huiswerk en het volgen van trainingen. De

jongeren kunnen gebruik maken van sportclubs

en culturele voorzieningen in de omgeving.

Zorgen en zienswijzen
Buurtbewoners hebben hun zorgen
uitgesproken. Na een eerste
bewonersbijeenkomst in mei 2019 is een
klankbordgroep opgericht. Hieraan nemen
bewoners, vertegenwoordigers van COA, politie
en gemeente deel. Alle betrokken partijen doen
hun uiterste best om de opvang van de jongeren
tussen de 15 en 18 jaar goed te regelen. In de
komende weken worden de afspraken met het
COA schriftelijk vastgelegd.
Omwonenden hebben zienswijzen ingediend. De
tot nu toe ontvangen schriftelijke reacties zijn
beoordeeld en meegewogen bij de voorgenomen
beslissing op de aanvraag.
Verspreidingsgebied:
Meentweg en omgeving

Verdere proces
De gemeenteraad gaat de voorgenomen
beslissing bespreken: op 9 januari met bewoners
en belanghebbenden (zie hieronder) en op 16
januari in de commissie Mens en Samenleving.
Het college neemt 28 januari een definitief
besluit en geeft dan een inhoudelijke reactie op
de ingediende zienswijzen. Omwonenden die
schriftelijk gereageerd hebben ontvangen een
kopie van deze beslissing.
Raadsinformatiebijeenkomst

De gemeenteraad gaat hierover met bewoners en
andere belanghebbenden in gesprek.
Donderdag 9 januari 2020

Locatie: La Place, Meerndijk 59, De Meern
19.30-20.00 uur inloop

20.00-22.00 uur bijeenkomst
22.00-22.30 uur nazit
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met het wijkbureau of met Liesbeth Maats van de
gemeente Utrecht, via telefoon nummer 14 030.
Of e-mail vluchtelingenvragen@utrecht.nl
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