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1. Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, noodopvang, AZC's - wat is wat? 
Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en 
asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden 
tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). 
Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf 
dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. Omdat de instroom van 
asielzoekers nu erg hoog is en de doorstroom van statushouders vanuit de azc’s naar 
woningen als gevolg van de krapte op de woningmarkt laag, komt het COA opvangcapaciteit 
te kort. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om iedereen die in Nederland 
asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig: de tijdelijke 
noodopvang. 

 
2. Wat is het COA? 

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft 
recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers biedt die opvang: veilige 
huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in 
Nederland of het land van herkomst. Zie ook www.coa.nl  
 

3. Waarom zoekt COA nieuwe opvanglocaties? 
COA zoekt naar extra opvanglocaties, omdat de huidige opvanglocaties helemaal vol zitten. 

Er is nu sprake van een hoge instroom van vluchtelingen uit Afghanistan en de huidige 

statushouders stromen moeilijk door naar de reguliere huisvesting.  

4. Hoe hebben we dit in Zeeland geregeld? 
Vlissingen is niet de enige Zeeuwse gemeente die meehelpt en bijdraagt. De Zeeuwse 
gemeenten hebben al eerder dit jaar samen een plan van aanpak opgesteld voor de opvang 
van asielzoekers en huisvesting van statushouders. De urgentie die nu is ontstaan door de 
recente ontwikkelingen als gevolg van de extra instroom uit vooral Afghanistan, heeft ertoe 
geleid dat de gemeenten op het plan van aanpak een toevoeging hebben opgesteld. De 13 
Zeeuwse gemeenten hebben afgesproken om samen te werken en bij te dragen aan de 
oplossing van de acute noodsituatie. Ook Vlissingen heeft de intentie uitgesproken om zo 
snel mogelijk een passende bijdrage te leveren aan een noodoplossing. Het toestaan van het 
gebruik van de voormalige Marinekazerne aan de Oosterhavenweg 10 in Vlissingen als 
tijdelijke noodopvang is daar het gevolg van. En de gemeenten Middelburg en Goes hebben 
crisisopvang mogelijk gemaakt om de mensen een slaapplek te geven.  
 

5. Waar worden in Vlissingen asielzoekers opgevangen? 
In Vlissingen komt een tijdelijke noodopvang in de voormalige Marinekazerne aan de 
Oosterhavenweg 10 voor de duur van maximaal 6 maanden.  
 

6. Per wanneer worden in Vlissingen asielzoekers opgevangen? 
De asielzoekers worden vanaf 21 maart 2022 tot 1 juli 2022 opgevangen in Vlissingen. 
 

7. Hoeveel asielzoekers worden in Vlissingen opgevangen? 
In totaal worden er in Vlissingen maximaal 350 asielzoekers opgevangen in de Marinekazerne 
aan de Oosterhavenweg 10.  

http://www.coa.nl/


 
 

8. Hoe lang/tot wanneer worden in Vlissingen asielzoekers opgevangen? 
Het gaat hier om een noodopvang en dat betekent dat dit een tijdelijke opvang is. Deze 
opvang zal duren van 21 maart 2022 tot 1 juli 2022.  
 

9. Hoe is de samenstelling van de groep op te vangen asielzoekers? Zijn het vooral mannen, 
vrouwen, gezinnen…? 
Het COA stuurt de mensen na aankomst in Nederland naar (nood)opvanglocaties door. Als 
gemeente weten we daarom niet van tevoren van welke nationaliteit, leeftijd, religie of 
geslacht ‘onze’ vluchtelingen zijn. De samenstelling van de groep verandert doorlopend; het 
is daarom niet mogelijk zinnige voorspellingen te doen over wie er naar Vlissingen komt. 
 

10. Waarom werkt de gemeente Vlissingen mee aan het opvangen van asielzoekers? 
De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er is sprake van een zeer hoge instroom 
en statushouders stromen moeizamer dan voorheen door naar reguliere huisvesting. Het 
COA zoekt op dit moment dan ook overal in het land naar extra capaciteit. Ook het kabinet 
heeft een noodoproep uitgestuurd naar gemeenten om aandacht te hebben voor dit 
probleem en noodopvanglocaties mogelijk te maken. Met het tijdelijk opvangen van 
asielzoekers in de voormalige Marinekazerne, draagt de gemeente Vlissingen bij aan het 
oplossen van deze maatschappelijke en humanitaire noodsituatie. 
 

11. De gemeente Vlissingen heeft in 2015 ook vluchtelingen opgevangen. Wat is er nu anders? 
In 2015 heeft de gemeente Vlissingen crisisnoodopvang georganiseerd in sporthal 
Baskensburg. Dit was crisisnoodopvang voor de duur van 3 dagen. 
 

12. Hoe is de gezondheidszorg geregeld? 
Voor de vluchtelingen gelden zowel op locatie als daarbuiten de landelijke coronarichtlijnen 

van het RIVM. De bewoners staan onder medische controle van de eigen gezondheidsdienst 

van het COA, de GZA en de GGD. 

13. Hoe zit het met de verspreiding van corona door asielzoekers? 
Iedere asielzoeker die geplaatst wordt in de voormalige Marinekazerne wordt vooraf getest. 
Bij een positieve test gaat een besmette persoon in quarantaine. Verder gelden voor hen 
dezelfde adviezen als voor ieder ander in Nederland: houd je aan de richtlijnen van het RIVM 
en laat je bij klachten testen. 
  

14. Zijn de asielzoekers gevaccineerd? 
Op het terrein zijn uiteraard alle maatregelen van het kabinet inzake de coronaveiligheid van 
toepassing. Ook krijgen de asielzoekers coronavaccinaties aangeboden. De vaccinatiebereidheid 
onder asielzoekers is goed. 
 

15. Wat doet de gemeente om overlast voor omwonenden/omliggende bedrijven te 
voorkomen? 
De opvang, huisvesting, zorg, begeleiding en bewaking van de vluchtelingen op eigen terrein 
is in handen van het COA. In de openbare ruimte heeft het COA geen zeggenschap. Door COA 
is een omgevingsvergunning aangevraagd  die beoordeeld en verleend is door de gemeente. 
In de vergunning zijn de voorwaarden van het tijdelijke gebruik opgenomen.  
 

16. Hoe zorgt het COA voor een veilige en leefbare omgeving? 



 
Binnen het terrein zijn er voldoende sportactiviteiten en educatieve activiteiten beschikbaar. 
De asielzoekers gaan van het terrein van de Marinekazerne af, als zij gebruik willen maken 
van de voorzieningen buiten. Er is dag en nacht beveiliging in en rondom de voormalige 
Marinekazerne. In een noodsituatie geldt uiteraard, bel 112. 
 

17. De voormalige Marinekazerne ligt best afgelegen. Hoe garandeert de gemeente de 
veiligheid van de asielzoekers? 
Hiervoor worden afspraken gemaakt met COA die de zorg heeft over de begeleiding van de 

asielzoekers. Eventueel worden waar nodig vervoersmaatregelen genomen, zoals 

busvervoer.  

18. Hoe ziet de dagbesteding op de locatie eruit? 
Er worden binnen het terrein voldoende activiteiten aangeboden, zoals sport en educatie. 
Hierbij hopen we ook gebruik te kunnen maken van vrijwilligers die een steentje willen 
bijdragen. Alle hulp is welkom. Zodra de locatie in gebruik wordt genomen, kunnen 
vrijwilligers zich bij de noodopvanglocatie in Vlissingen aanmelden op een e-mailadres dat 
hier (op deze website) gepubliceerd wordt. 
 

19. En hoe verplaatsen de asielzoekers zich? Gaan ze te voet richting Vlissingen of Oost-
Souburg? 
Asielzoekers kunnen lopend of met de fiets naar Vlissingen. Er worden ook passende 
afspraken gemaakt met de gemeente Vlissingen voor vervoersmaatregelen. Bijvoorbeeld 
busvervoer binnen de gemeentegrenzen.  
 

20. Wat zijn de afspraken met politie en hulpdiensten? 
COA en de gemeente maken samen afspraken met de politie en de hulpdiensten. Er zijn 
beveiligers op het terrein aanwezig.  
 

21. Wat doet de gemeente Vlissingen met nieuwkomers die onze normen en waarden niet 
onderschrijven?  
Iedereen die zich op Nederlands grondgebied bevindt, heeft zich te gedragen zoals de 
Nederlandse wet voorschrijft. Politie en Openbaar Ministerie zijn degenen die daar, waar 
nodig in overleg met het COA, op toezien. 
 

22. Is het voor vrijwilligers mogelijk om bijvoorbeeld taalles te geven of op een andere manier 
te helpen? 
Zodra de locatie in gebruik wordt genomen, kunnen vrijwilligers zich bij de 
noodopvanglocatie in Vlissingen aanmelden op een e-mailadres dat hier (op deze website) 
gepubliceerd wordt. 
 

23. Waar kan ik hulpgoederen aanbieden? 
Zodra de locatie in gebruik wordt genomen, melden we hier aan welke goederen de 
vluchtelingen in Vlissingen behoefte hebben en ook waar die goederen afgegeven kunnen 
worden.  
 

24. Waar gaan de asielzoekers hierna naartoe? 
Na Vlissingen gaan de asielzoekers naar een reguliere opvangplaats van het COA. Zodra ze 
een verblijfsvergunning hebben gekregen, worden ze gekoppeld aan een gemeente in 
Nederland die vervolgens zorgt voor passende woonruimte. 



 
 

25. Zijn er kosten voor de gemeente? 
Nee. De kosten worden gedragen door het COA. 
 

26. Krijgen de tijdelijke bewoners een uitkering van de gemeente? 
Nee, zij hebben geen recht op een uitkering, omdat ze geen verblijfsvergunning hebben.  
 

27. Hoe ziet de ruimtelijke procedure eruit? 
Het COA heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om de locatie tijdelijk te kunnen 
gebruiken als opvanglocatie. De gemeente Vlissingen heeft deze vergunning verleend. De 
verleende vergunning is van tijdelijke aard zijn, omdat er op de locatie geen 
woonbestemming zit. De locatie is ook alleen geschikt voor tijdelijke noodopvang en niet 
voor langdurige opvang. 
 

28. Hoe worden omliggende bedrijven geïnformeerd? 
Omliggende bedrijven zijn per brief geïnformeerd over deze opvang. Daarnaast vinden er 

verschillende gesprekken plaats met deze bedrijven. In december 2021 heeft de gemeente 

samen met het COA informatiebijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en 

ondernemers.  

29. Hoe worden de inwoners van de gemeente Vlissingen geïnformeerd? 
De gemeente Vlissingen zorgt voor berichtgeving over de opvang van asielzoekers op de 

website www.vlissingen.nl/noodopvang en in de Blauw Geruite Kiel. In december 2021 heeft 

de gemeente samen met het COA informatiebijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en 

ondernemers.  

30. Van wie is de voormalige Marinekazerne en wat gaat ermee gebeuren als de asielzoekers 
er weer weg zijn? 
De beoogde eigenaar van de voormalige Marinekazerne is North Sea Port. North Sea Port heeft 
ingestemd met tijdelijk gebruik van de Marinekazerne voor noodopvang. Hiervoor is een 
pachtovereenkomst afgesloten met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de huidige eigenaar. Na 1 juli 
2022 leveren COA en RVB het terrein en de opstallen leeg op. Er is geen mogelijkheid tot 
verlenging, omdat North Sea Port het terrein daarna zelf in gebruikt wenst te nemen. 

 
31. Waar kan ik met vragen terecht? 

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met 088-7157000 of e-mailen naar info@coa.nl. Op de 

website van de gemeente vindt u actuele informatie: www.vlissingen.nl/noodopvang. 

http://www.vlissingen.nl/noodopvang
http://www.vlissingen.nl/noodopvang



