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Stand van zaken noodopvang Professor Cobbenhagenlaan
Via deze bewonersbrief willen de gemeente en het COA u informeren over de stand van zaken over de tijdelijke
noodopvang Professor Cobbenhagenlaan. Sinds maandag 7 december is de locatie Professor Cobbenhagenlaan
(voormalig belastingkantoor) in gebruik voor de tijdelijke opvang van 500 vluchtelingen. Inmiddels draait deze
locatie goed en is onderwijs en dagbesteding geregeld voor de vluchtelingen.
Verlenging gebruik tijdelijke noodopvang
In de bewonersbrief van december is aangegeven dat de vluchtelingenopvang ongeveer een half jaar zou
kunnen blijven. Het COA heeft bij de gemeente aangegeven dat zij met de eigenaar van de locatie Professor
Cobbenhagenlaan een huurcontract heeft afgesloten dat de mogelijkheid biedt de locatie tot
7 december 2016 te gebruiken als tijdelijke noodopvanglocatie. Omdat de stroom vluchtelingen aanhoudt en
de behoefte aan opvangplekken onverminderd groot is, wil het COA gebruik maken van de mogelijkheid om
het gebruik te verlengen. Het college heeft hier geen bezwaar tegen en stelt aan de Raad voor om dit
standpunt ook in te nemen. De raadscommissie Leefbaarheid behandelt een voorstel hierover op maandag 11
april en de Raad neemt hierover op 18 april een besluit.
Of het gebruik van de locatie aan de Professor Cobbenhagenlaan wordt verlengd na 7 december 2016 is
afhankelijk van een aantal partijen (het COA, de eigenaar, Tiwos en de gemeente). Een besluit hierover zal pas
worden genomen na een zorgvuldige afweging van noodzaak en urgentie. Zodra hier meer over bekend is,
ontvangt u opnieuw informatie.
Asielaanvraagprocedure
Binnenkort start voor de vluchtelingen die zijn gehuisvest in de noodopvang aan de Professor Cobbenhagenlaan de asielaanvraagprocedure via de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Veiligheid
en Justitie. Zoals het er nu uitziet hebben de bewoners in juli allemaal een beslissing van de IND gekregen. Dit
houdt in dat zij een verblijfsvergunning voor 5 jaar krijgen, dat er een nader onderzoek volgt of dat zij geen
verblijfsvergunning krijgen en moeten vertrekken.
Omdat er momenteel geen ruimte is in de AZC's in het land is het niet mogelijk voor de vluchtelingen met een
verblijfsvergunning om door te stromen naar een AZC. Dit heeft tot gevolg dat de vluchtelingen met een
verblijfsvergunning in de tijdelijk noodopvanglocatie Professor Cobbenhagenlaan blijven in afwachting van
huisvesting. Het COA zal daarom binnen de locatie Professor Cobbenhagenlaan extra activiteiten gaan
aanbieden die zij normaal niet binnen noodopvang ontwikkelen. Dit betekent het volgende:
• Bewoners met een positieve beslissing doen inburgeringsactiviteiten, een cursus Kennis van de
Nederlandse Maatschappij, volgen verplicht taalonderwijs en ontwikkelen activiteiten naar werk,
scholing en wonen.
• Bewoners die een negatieve beslissing hebben ontvangen, worden voorbereid op vertrek.
• De verandering van de status van de bewoners heeft geen invloed op de termijn dat de Professor
Cobbenhagenlaan beschikbaar blijft als opvanglocatie.
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Onderwijs en dagbesteding
Ongeveer 70 kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen onderwijs op de locatie van basisschool De Vlashof in
Tilburg Noord. Daar zijn voldoende lokalen beschikbaar voor vluchtelingen. De jongeren uit de noodopvang die
het voortgezet onderwijs bezoeken, krijgen les op het Schakelcollege aan de Reitse Hoevenstraat. Nu de
kinderen naar school gaan, wordt gewerkt aan de opbouw van een dagbestedingsprogramma. Dit draagt bij
aan het welbevinden van de vluchtelingen en het voorkomen van overlast in de omgeving. Ook biedt
dagbesteding mogelijkheden om kennis te maken met de Nederlandse samenleving en taal. Daarmee wordt zo
vroeg mogelijk een basis gelegd voor het integratie- en participatieproces van diegenen die uiteindelijk een
verblijfsvergunning krijgen.
Beheer en veiligheid
De gemeente, het COA en de politie volgen nauwlettend het aantal incidenten in de wijk. Op dit moment zijn er
bij politie en de gemeente geen signalen dat de opvang van 500 vluchtelingen aan de Professor
Cobbenhagenlaan tot overlast of grote onrust in de omgeving leidt. Er is geen toename van incidenten en
onveiligheid te zien. Het COA houdt toezicht op de locatie. Er zijn 24 uur per dag mensen aanwezig die hiermee
zijn belast. De leefbaarheid en veiligheid in de wijk is zoals overal een taak van politie en gemeente.
Bij onveilige situaties in de wijk kunt u de gebruikelijke nummers bellen van de politie: 0900 8844 (geen spoed
wel politie) of 112 bij spoed. Gemeente en politie doen er samen met het COA alles aan om de veiligheid en
leefbaarheid in de wijk te handhaven op het huidige niveau.
Meedoen-programma en hulp aanbieden
ContourdeTwern, Ruimhartig Tilburg en het COA stellen samen een activiteitenprogramma op voor de
vluchtelingen die in de noodopvang Professor Cobbenhagenlaan komen wonen. Samen bespreken ze ook alle
initiatieven uit de stad. Uitgangspunten daarbij zijn de behoefte van de vluchtelingen, een goede dagbesteding
en een actieve verbinding met de buurtbewoners en de stad. Meer informatie hierover vindt u op
www.ruimhartigtilburg.nl. Als u hulp wilt aanbieden, kunt u een bericht sturen naar Contour de Twern via een
contactformulier op www.ruimhartigtilburg.nl en per e-mail info@ruimhartigtilburg.nl.
Meer informatie en meedenken
Voor alle informatie over noodopvang van vluchtelingen in Tilburg kunt u kijken op
www.tilburg.nl/noodopvang.
Hebt u nog vragen, wilt u meedenken, uw zorgen kenbaar maken of meer informatie dan kunt u contact
opnemen met de gemeente Tilburg via telefoonnummer 013 542 8700 (tijdens werkdagen) en per e-mail
noodopvang@tilburg.nl.
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