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Informatiebijeenkomst vluchtelingenopvang voormalige Boerhaavekliniek

Geachte bewoner,

Met deze brief willen wij u uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op 
woensdagavond 2 december over de mogelijke noodopvang van vluchtelingen in 
de voormalige Boerhaavekliniek aan de Louis Pasteurstraat 9.
De gemeente Haarlem organiseert de bijeenkomst, in overleg met de wijkraad 
Boerhaavewijk en het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA).

2 december 2015
20.00 - 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Europazaal, Hotel Van der Valk, Toekanweg 2,2035 LC Haarlem

De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor bewoners van de Boerhaavewijk. Wij 
willen u vragen om deze brief als toegangsbewijs mee te nemen. Tijdens de 
bijeenkomst kunt u allerlei soorten vragen stellen. Naast burgemeester Schneiders 
zijn vertegenwoordigers van het COA, de politie, Vluchtelingenwerk en het Rode 
Kruis aanwezig om op uw vragen in te gaan.

Vervolgtraject
De raadscommissie Bestuur vergadert op 3 december over het voorstel om tijdelijk 
(voor maximaal één jaar) vluchtelingen in de Boerhaavekliniek op te vangen. 
Tijdens deze vergadering wordt een terugkoppeling gegeven van de 
informatieavond. De commissie zal de raad adviseren over het besluit om al dan 
niet mee te werken aan noodopvang in de voormalige Boerhaavekliniek. De 
gemeenteraad vergadert daar op 17 december over. Wanneer de raad positief 
besluit, zullen de eerste vluchtelingen eind januari 2016 in het pand (aan)komen. 
De voormalige Boerhaavekliniek kan aan 300 - 450 mensen een plek bieden. 
Stichting St. Jacob is eigenaar van het gebouw en gaat deze locatie in de toekomst 
anders ontwikkelen.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14023



2

Versnelde realisatie sociale huurwoningen
Op 19 november heeft de commissie Ontwikkeling gesproken over de versnelde 
huisvesting van statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning 
Het voorstel is om in Schalkwijk, Noord en Zuid-West sociale huurwoningen 
tijdelijk aan de stad toe te voegen. Deze extra sociale huurwoningen worden voor 
de helft toegewezen aan statushouders en voor de andere helft aan overige urgent 
woningzoekenden in Haarlem.

In Schalkwijk start een onderzoek om, na sloop van de zusterflat van Pré Wonen op 
het Spaame Gasthuisterrein (locatie EG), zogeheten ‘modulaire woningen’ te 
plaatsen. Op het braakliggende terrein zouden 90 tijdelijke wooneenheden geplaatst 
kunnen worden, waarvan er 45 voor statushouders zijn. Zodra er meer bekend is 
over de haalbaarheid van dit plan, of over de planning van de sloop van de 
zusterflat wordt u verder geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders.

de secretaris, 
J. Schoften

de burgemeester, 
mr. B.B. Schneiders


