
Uitkomsten participatiebijeenkomsten over tijdelijke opvang asielzoekers 
in juli 2022 
 

1. Inwoners klankbordgroep 
Op donderdag 21 juli vond een eerste bijeenkomst plaats met de inwoners uit de vorige 
klankbordgroep. De drie bewoners waren al eerder geïnformeerd over het voornemen en 
hadden gelijk aangegeven beschikbaar te zijn. De bijeenkomst is goed verlopen waarbij 
de kaders werden besproken. Daarin herkenden zij zich en vonden ze goed. Ze hadden 
geen aanvullende suggesties. Wel werd benadrukt dat bij een eventuele komst van een 
nieuw cruiseschip voor de tijdelijke opvang van asielzoekers weer korte lijnen gehanteerd 
moeten worden en er weer frequent overleg met de klankbordgroep moet worden 
gevoerd, zodat er tijdig ingespeeld kan worden op situaties. Dat is zo toegezegd en past 
binnen de kaders. 
 
2. Reacties van de ondernemers in het gebied 
Op Hotel Fletcher na (zie hieronder) wordt er door ondernemers in het gebied begripvol 
gereageerd op de komst van een eventuele  boot. De ervaringen met de vorige boot 
spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben de vorige keer geen overlast ervaren, terwijl 
zij dat wel verwacht hadden. De korte lijnen met de gemeente en de manier waarop extra 
beveiliging is ingezet en later afgeschaald, zijn positief ervaren.  
 
Hotel Fletcher vindt een opvanglocatie van het COA niet passend naast een hotel, maar 
begrijpt wel dat opvang noodzakelijk is. Echter, hun gasten komen voor ontspanning en 
onthaasting en spreken het personeel aan over de opvanglocatie. Het hotel is bang voor 
slechte reviews met als gevolg omzetverlies. Zij verwachten dit effect overigens vooral in 
het (zomer)seizoen. In de vorige periode van opvang (winter en corona) hebben zij dit 
niet in de cijfers gezien. Fletcher verzoekt ons:  
• het schip zo ver mogelijk weg te leggen, aan de Kade en niet aan de cruisesteiger. 

Dit komt overeen met een van de kaders.  
• Het buitenterrein zo ‘naturel’ mogelijk aan te kleden: geen overdaad aan hekken, 

maar juist met wat groen.  
• Geen overduidelijke gele bordjes die verwijzen naar een COA-locatie.  
• Te zorgen voor een postadres, zodat de post niet bij het hotel, maar bij het schip zelf 

afgegeven wordt. 
 
3. Uitkomsten inloopavond op 27 juli 2022 
Door de zomervakantie hebben wij naar alle waarschijnlijkheid niet alle bewoners 
hierover kunnen informeren. Wij zullen hen alsnog gelegenheid geven om schriftelijk een 
reactie in te dienen.   
Deze avond is bezocht door 5 inwoners uit de buurt, 2 maatschappelijke organisaties en 
1 ondernemer (Hotel Fletcher, zie hierboven). De maatschappelijke organisaties kwamen 
langs voor meer informatie of een praktische vraag, zoals het wel of niet kunnen 
doorgaan van de Sinterklaasintocht.  
 
De bewoners hebben zorgen geuit over de uitstraling van het gebied en de vrees voor 
omzetverlies voor de ondernemers. Ook vinden zijn dat het Nautisch Kwartier zwaarder 
belast wordt, door evenementen en bouwactiviteiten, maar ook doordat zij al eerder 



hebben voorzien in de tijdelijke huisvesting van asielzoekers. Hierdoor ervaren zij meer 
overlast. 
Hoewel de ervaringen met de vorige periode van opvang niet perse slecht waren, werd 
wel een gevoel van onveiligheid uitgesproken.  
Voorbeelden die genoemd werden:  
• Groepjes van 4/5 mannen op een bankje in de Wolfskamer. 
• Lopen met het hoofd naar beneden en niet groeten.  
• Individuele asielzoekers, niet in groep, die rond de speelplaats staan en met hun 

mobiel bezig zijn. 
Wij hebben toegezegd deze zaken mee te nemen in de instructie die bewoners van de 
boot bij inscheping krijgen en het toezicht daarop. De inwoners vragen zich ook af of 
opvang voor een bepaald aantal maanden een terugkerend patroon wordt. Ten slotte 
vinden de bewoners het belangrijk om goede terugkoppeling te krijgen uit de 
klankbordgroep. Dit wordt uiteraard opgepakt. 
 
 
 
 


