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Noodopvang vluchtelingen en realisatie sociale huurwoningen 

 

 

Geachte bewoner,  

 

Noodopvang vluchtelingen in uw buurt 

Stichting Sint Jacob heeft onlangs het voormalige verpleeghuis Boerhaave aan de 

Louis Pasteurstraat 9 aangeboden als noodopvanglocatie voor het COA. Het college 

van B en W heeft besloten om dit aanbod voor te leggen aan de gemeenteraad. Het 

COA spreekt van noodopvang als het gaat om de opvang van vluchtelingen voor 

een periode van 6 maanden tot maximaal één jaar. Het is nog niet zeker of het COA 

de ruimten in het gebouw geschikt acht. Het gebouw kan aan 300 - 450 mensen een 

plek bieden. Stichting St. Jacob is eigenaar van het gebouw en zal deze locatie in de 

toekomst anders willen ontwikkelen.  

 

Het voorstel om in het voormalige verpleeghuis Boerhaave tijdelijk vluchtelingen te 

huisvesten, maakt deel uit van een regionaal aanbod aan het COA voor de (crisis) 

noodopvang van vluchtelingen in onze regio. De raadscommissie Bestuur vergadert 

op 19 november over dit voorstel. De raadscommissie doet een principe uitspraak, 

waarna deze getoetst wordt bij omwonenden in de buurt. Vervolgens zal de raad 

een besluit nemen. Dit alles onder voorbehoud of het COA het gebouw 

daadwerkelijk geschikt acht voor de noodopvang van vluchtelingen. 

 

Buurtbijeenkomst  

Bij een positief besluit van de raad over de noodopvang van vluchtelingen in 

voormalig verpleeghuis Boerhaave nodigen wij u zo snel mogelijk uit voor een 

bijeenkomst. 
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Aan de omwonenden van de Louis Pasteurstraat   

Gemeente Haarlem 
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Versnelde realisatie sociale huurwoningen 
Het college heeft ook besloten over versnelde huisvesting van statushouders. Het 

voorstel is om in Schalkwijk, Noord en Zuid-West in totaal minimaal 200 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 wordt onderzocht of de locatie van de zusterflats van Pré Wonen op 

het Spaarne Gasthuisterrein (locatie EG) geschikt gemaakt kan worden voor 

tijdelijke sociale huisvesting. Dit voorstel wordt op 19 november besproken in de 

raadscommissie Ontwikkeling. Zodra er meer bekend is over het 

haalbaarheidsonderzoek of de fasering van de sloop van deze zusterflats wordt u 

hier ook over geïnformeerd. 

 

Het huisvesten van statushouders is niet nieuw in Haarlem. De afgelopen jaren zijn 

vele nieuwe Haarlemmers zonder problemen in de samenleving ingestroomd en 

geïntegreerd. We willen u vragen om statushouders als nieuwe buren welkom te 

heten en hen bij te staan om hun nieuwe leven in Haarlem te organiseren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

  
 

 

de secretaris, de burgemeester, 

J. Scholten mr. B.B. Schneiders 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 


