Evaluatie Noodopvanglocatie Terneuzen – Marina Beach
Input management COA Terneuzen
De locatie:
-

De faciliteiten zijn zeer geschikt voor het opvangen van vluchtelingen.
Beheersbaarheid en leefbaarheid van de locatie zijn goed. Bewoners participeren hierin en
COA stuurt aan.
Veiligheid is op orde. Relatief weinig incidenten. Incidenten zijn veelal van medische aard.
Om logistieke redenen is de capaciteit verlaagd tot 500 bewoners.

Bewoners:
-

-

Grote groep statushouders die wacht op huisvesting gemeente.
Alle programma’s ter voorbereiding op inburgering zijn opgestart en lopen.
Faciliteiten leslokalen zijn ontwikkeld. Er is 1 leslokaal en een OLC.
Voor de groep hoger opgeleide vluchtelingen wordt gestuurd op snellere opstart inburgering
in gemeente. Met 1 leslokaal op het Azc is er te weinig ruimte om ook deze groep op locatie
volledig voor te bereiden.
Gemiddeld bestaat de populatie van de locatie voor 50% uit gezinnen.
Ook verblijft er een grote groep Dublinclaimanten op locatie Terneuzen.
Ketenpartners zijn goed gefaciliteerd. Processen rond terugkeer / doormigratie lopen goed.

Omwonenden:
-

COA ervaart het regieoverleg als constructief
Aangebrachte punten worden meegenomen in werkprocessen.
Weinig klachten uit omgeving.
Veel vrijwilligers uit omgeving aan het werk op of rond de noodlocatie. COA heeft inmiddels
45 vrijwilligers in dienst, maar ook andere organisaties werken op of rond de locatie met
vrijwilligers.
COA onderhoudt contacten met deze organisaties.

Samenwerking Oostappen:
-

Verloopt constructief.
Uitgangspunt is om het park voor iedereen toegankelijk te laten zijn. Bewoners noodlocatie
Terneuzen participeren hierin door vrijwilligerswerk te doen bij activiteiten Oostappen.
De combinatie vakantiegangers – vluchtelingen heeft tot op heden nog niet tot
noemenswaardige spanningen geleid.

Onderwijs:
-

Alle jongeren die leerplichtig zijn, zijn binnen de gestelde termijnen aangemeld voor school.
Contacten met onderwijsinstellingen verlopen constructief. Zowel in de uitvoering als
bestuurlijk.
Aandachtspunt is de begeleiding van basisschoolleerlingen tijdens hun vervoer van en naar
school.

Gemeente:
-

Contacten verlopen constructief.
Binnen OOV-overleg worden signalen en aanpak besproken.
Wijkagent is regelmatig op locatie.
Vanuit het OOV-overleg wordt apart een evaluatie ingebracht.
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