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Nieuwsbrief
Aan de bewoners van dit pand

Regionale opvanglocatie Leeuwarden 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over de regionale opvanglocatie (ROL) Leeuwarden. De 

komende tijd zullen we u regelmatig via deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van alles 

wat er gebeurt rondom de plannen en uitvoering van een ROL in Leeuwarden. 

In dit nummer vertellen we u meer over waarom er een ROL in Leeuwarden komt, de beoogde 

locatie aan de Mr. P.J. Troelstraweg, de inloopbijeenkomst op 24 oktober en de planning. De 

volgende nieuwsbrieven verschijnen digitaal. U kunt zich hiervoor aanmelden via rol@leeuwarden.nl.

Wat is een ROL? 

In een ROL kunnen asielzoekers met een 

kansrijke asielaanvraag een start maken 

met hun integratie. Bewoners verblijven er 

totdat een definitieve woning is gevonden. 
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Er is nog geen definitief besluit genomen. Wethouder Nathalie Kramers, portefeuillehouder 

Vluchtelingen, gaat deze weken in gesprek met direct aanwonenden van de beoogde locatie.  

Op 24 oktober bent u welkom bij de inloopbijeenkomst. Hier kunt u informatie halen bij de 

aanwezige ambtenaren en medewerkers van het COA. De directe omgeving ontvangt hiervoor 

nog een aparte uitnodiging. 

De omgeving van de locatie, de omliggende wijkpanels en andere geïnteresseerden worden 

op de hoogte gehouden via deze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief en andere informatie over dit 

onderwerp, zoals brieven van het college aan de gemeenteraad worden gepubliceerd op de 

website www.leeuwarden.nl/rol.

Informatie voor 
omwonenden

Contact
Heeft u na het lezen van deze 

nieuwsbrief nog vragen? Kijk voor meer 

informatie  op de website  

www.leeuwarden.nl/ROL. U kunt ook 

contact opnemen met de gemeente 

Leeuwarden via rol@leeuwarden.nl of 

door te bellen met 14 058. 

Hoe is de planning voor 
de komende maanden? 

Zaterdag 1 en zaterdag 8 oktober 
Gesprekken wethouder met 

aanwonenden

Maandag 24 oktober 
Inloopbijeenkomst voor directe omgeving 

Woensdag 26 oktober  

Informatieve bijeenkomst gemeenteraad 

Woensdag 2 november  

Debat gemeenteraad 

Woensdag 9 november  

Nieuwsbrief nummer 2

De politieke informatie vindt u op 

www.gemeenteraadleeuwarden.nl.

Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het college 

van burgemeester en wethouders (college) het afgelopen jaar de mogelijkheden 

onderzocht voor een Regionale opvanglocatie (ROL) in Leeuwarden.

De gemeente ziet het als haar taak en morele plicht om vluchtelingen op te vangen, te huisvesten 

en te integreren in de samenleving. Na het verzoek van het COA om in Leeuwarden een ROL 

te vestigen, heeft het college meegewerkt aan het locatieonderzoek. De uitgangspunten die de 

gemeenteraad eerder al had meegegeven, zijn bij het onderzoek meegenomen. 

Het COA heeft eerder dit jaar bij de gemeente Leeuwarden het verzoek ingediend tot ontwikkeling 

van een ROL op de locatie Mr. P.J. Troelstraweg 165a. De beoogde locatie voldoet aan de 

voorwaarden die eerder al door de raad zijn vastgesteld.  

Het college ziet daarom op voorhand geen bewaren om op deze locatie een ROL in te richten.

Wat vooraf ging


