
 
 
  
Onderwerp:Beantwoording vragen wijkraad Boerhaavewijk 
 
 

Onderwerp: Opvang vluchtelingen in de Boerhaavewijk  

 

Geachte leden van de wijkraad Boerhaave, 

 

Dank voor jullie brief over de opvang van vluchtelingen. Het voormalige verpleeghuis Boerhaave 

aan de Louis Pasteurstraat 9 wordt mogelijk een noodopvang voor vluchtelingen. Het gebouw is 

eigendom van Stichting Sint Jacob en staat voorlopig leeg. Het COA moet nog bekijken of de 

ruimten geschikt zijn om vluchtelingen op te vangen. Bij noodopvang gaat het om opvang voor 

zes maanden tot maximaal één jaar. Het voormalige verpleeghuis kan onderdak bieden aan 300 tot 

450 mensen. 

Stichting Sint Jacob bood het gebouw onlangs aan als noodopvanglocatie. Het college besloot 

dinsdag 10 november jl. om het aanbod van Sint Jacob voor te leggen aan de gemeenteraad. De 

raadscommissie Bestuur vergadert hier op donderdag 19 november a.s. over. De commissie geeft 

dan aan of ze in principe voor of tegen opvang op deze plek is. Als de commissie in principe 

akkoord is, worden omwonenden zo snel mogelijk uitgenodigd voor een bijeenkomst. Het is fijn 

als jullie mee willen denken over de invulling van deze bijeenkomst. Bewoners kunnen dan hun 

mening geven, zodat de raad weet hoe zij erover denken. Pas daarna neemt de gemeenteraad een 

definitief besluit. 

In de bijlage hebben we zoveel mogelijk jullie vragen beantwoord; ik hoop dat dit alvast e.e.a. 

verduidelijkt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mr B.B. Schneiders Burgemeester 

  



 

Beantwoording: 

1. Het feit dat er aan de Boerhaavewijk twee locaties worden toegewezen doet vermoeden dat dit in 

Haarlem de enige wijk is waar geschikte locaties beschikbaar zijn. Is deze aanname correct? En zo 

niet, welke locaties zijn dan nog meer in potentie geschikt voor opvang? 

Nee, er is een longlist gemaakt van mogelijke locaties voor huisvesting van statushouders in Haarlem. 

Er zijn vier locaties voor statushouders geselecteerd die nader worden uitgewerkt. 

Pand Zijlweg 245 (voormalig kantoor van de provincie) 

Aangrenzend braakliggend terrein Zijlweg 245 Braakliggende gronden Delftplein Zusterflat Spaarne 

Gasthuis locatie EG Voor de noodopvang is het aanbod van St Jacob gevolgd. 

2. De Boerhaavekliniek zou voor een beperkte periode (1 jaar) leeg staan totdat Stichting Sint Jacob 

op dit terrein aan de gang zou gaan met betrekking tot de herbestemming. Hoe ziet de planning er 

uit als dit gebouw aan het COA wordt overgedragen? Bestaat de mogelijkheid dat de periode van 1 

jaar uitgebreid gaat worden? In hoeverre houdt Stichting Sint Jacob en/of gemeente hierin de regie 

in plaats van het COA? 

Ja, die mogelijkheid bestaat, Sint Jacob is eigenaar van het gebouw en zal deze locatie in de nabije 

toekomst ontwikkelen. 

3. De zusterflat werd de afgelopen periode door Pre Wonen leeggemaakt t.b.v. aanstaande sloop of 

renovatie. Wat betekent huisvesting van statushouders en urgent woningzoekenden voor de 

toekomst van dit gebouw? Hoe lang is de veronderstelde voorbereidingstijd (van renovatie of sloop 

en nieuwbouw) alvorens er daadwerkelijk woningen worden opgeleverd? 

4. De zusterflat wordt gesloopt en er kunnen hier mogelijk 90 woonheden voor terugkomen waarvan 

45 wooneenheden voor statushouders. De eigenaar Pre Wonen stelt een businesscase op om na de 

sloop op het terrein modulaire woningen te plaatsen. 

5. Veronderstel dat een aantal (urgent) woningzoekenden niet in de wijk willen wonen vanwege de 

verstoorde bevolkingsopbouw. Wat gebeurt er dan met de zusterflat: blijft de beoogde balans tussen 

toewijzing van statushouders versus woningzoekenden in stand of zal deze worden bijgesteld? Lees: 

zullen er dan meer statushouders worden gehuisvest? 

Daar gaan we niet van uit. 

6. Wat betekent deze huisvesting voor de druk op politie en handhaving? Gaat dit ten koste van het 

reguliere werk? 

Net als bij De Koepel wordt de inzet van politie en handhaving gepleegd vanuit de reguliere 

capaciteit. De wijkagent is het directe aanspreekpunt voor de locatiemanager van het COA maar ook 

voor omwonenden. Handhavers zijn nadrukkelijk aanwezig bij de start, zijn aanspreekbaar voor 

omwonenden bij klachten (zowel in persoon buiten op straat als via Meldcentrale) en onze ervaring 

bij de Koepel is dat dit afdoende is en dat het aantal klachten minimaal is. Bij de koepel is gekozen 

vooreen omwonendenoverleg, dit zou ook in de Boerhaavewijk ingezet kunnen worden. 



7. Welke veiligheidsmaatregelen zullen er op beide locaties worden getroffen? 

Het COA is verantwoordelijk voor het nemen van veiligheidsmaatregelen binnen het gebouw en bij 

de ingang en maken gebruik van een particulier beveiligingsbedrijf 

8. Op welke wijze zal dagbesteding tot stand komen om te voorkomen dat men zich doelloos in de 

wijk zal ophouden? 

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) regelt alle directe zorg die nodig is voor de opvang van 

vluchtelingen. Voor de wijk en direct omwonenden is het heel belangrijk dat de opvang geen 

onnodige overlast gaat veroorzaken 

9. Op welke wijze zullen statushouders worden begeleid ten behoeve van een succesvolle integratie? 

- - In samenwerking met het COA, wordt een sociaal programma opgesteld om maatschappelijk 

integratie van nieuwe Haarlemmers te bevorderen. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat 

zich richt op participatie op de arbeidsmarkt waarbij zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van 

instrumenten die voor alle werkzoekenden beschikbaar zijn. 

10. Indien zich onder statushouders schoolgaande kinderen bevinden: op welke wijze zullen scholen 

worden gefaciliteerd in het opnemen van deze kinderen op het vlak van extra taalles, 

maatschappelijk werk, etc.? 

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Ook kinderen van vluchtelingen die in de 

noodopvang zitten gaan naar school. Als ze 2 maanden in Nederland zijn moeten ze verplicht naar 

school. 

Statushouders hebben dezelfde rechten als alle Nederlanders 


