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Nieuwsbrief
Aan de bewoners van dit pand

Regionale opvanglocatie Leeuwarden 

In deze nieuwsbrief laten we u weten wat de ontwikkelingen rondom de 

Regionale Opvanglocatie (ROL) in Leeuwarden zijn. Deze keer blikken we terug 

op de ontwikkelingen in de afgelopen periode. Deze nieuwsbrief komt hierna 

nog een keer op papier. De volgende edities zijn digitaal. Aanmelden kan via  

www.leeuwarden.nl/rol.

Huisgesprekken met 
omwonenden
Wethouder Kramers en de projectadviseur 

hebben in oktober gesproken met direct 

omwonenden van de P.J. Troelstraweg. 

Deze bewoners namen het aanbod voor 

een huisgesprek aan. De gesprekken waren 

persoonlijk, open en stevig. Onderwerpen 

waren bijvoorbeeld geluidsoverlast, veiligheid, 

verkeer en communicatie. 

Woo-verzoeken
Er zijn in de afgelopen maanden twee 

Woo-verzoeken (Wet open overheid) 

binnengekomen. Deze gingen over de mail- 

en briefwisselingen tussen ontwikkelaar 

Zwanenburg en de gemeente, tussen 

Defensie en de gemeente en tussen het 

COA en de gemeente. De omwonenden en 

de gemeenteraad zijn hierover via een brief 

geinformeerd. Alle stukken zijn nu openbaar 

en vindt u op www.leeuwarden.nl/rol.

Wat is een  
Woo-verzoek?

Een Woo-verzoek is het opvragen van 

documenten die nog niet openbaar 

zijn. Meer informatie vindt u op de 

pagina Woo-verzoek indienen op  

www.leeuwarden.nl.
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Contact
Heeft u na het lezen van deze 

nieuwsbrief nog vragen? Kijk voor meer 

informatie op de website  

www.leeuwarden.nl/ROL. Of neem 

contact op met de gemeente 

Leeuwarden via rol@leeuwarden.nl of 

telefonisch via 14058. 

Meer informatie
Meer informatie vindt u ook op  

www.leeuwarden.nl onder het kopje 

‘politiek en bestuur’. 

De omgeving van de locatie, de 

omliggende wijkpanels en andere 

geïnteresseerden worden geïnformeerd 

via deze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief 

en andere informatie over dit onderwerp 

worden bekend gemaakt op de website 

www.leeuwarden.nl/rol.

De gemeente organiseerde in Stadskerk De Wijngaard een inloopbijeenkomst voor alle 

geïnteresseerden. Er waren stands met informatie over verkeer, bouwplannen, procedures, 

het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), groep omwonenden en het sociaal domein 

(vrijwilligerswerk). De inloopavond is erg goed bezocht. Veel mensen raakten met elkaar in 

gesprek. Sommige mensen kwamen voor informatie, anderen om hun mening te geven. Voor of 

tegen, voor iedereen was deze avond ruimte om dit met elkaar te delen. 

Bezoekers konden hun ideeën en opmerkingen achterlaten. Deze zijn samengevoegd en gedeeld 

met de gemeenteraad. Deze vindt u terug op onze website: www.leeuwarden.nl/rol.

Op 12 oktober werd een technisch vragenuur 

georganiseerd voor de raad over de ROL.

Op 26 oktober besprak de gemeenteraad 

dit onderwerp. Daar konden bewoners 

inspreken. Er waren 15 mensen die van deze 

mogelijkheid gebruik maakten. De raadsleden 

konden hun vragen aan hen stellen.

Op 2 november had de gemeenteraad 

een informatiebijeenkomst. Daarbij stelden 

de raadsleden vragen aan ontwikkelaar 

Zwanenburg, mensen van het COA, de 

burgemeester en wethouders Kramers en De 

Haan.

Op 8 november werd bekend dat er twee 

andere locaties zijn aangeboden door 

projectontwikkelaars. De gemeente vraagt het 

COA om deze twee nieuwe locaties zo snel 

mogelijk te onderzoeken. Het geplande debat 

in de gemeenteraad over de ROL ging daarom 

woensdagmiddag 9 november niet door. We 

laten u het verdere verloop zo snel mogelijk 

weten. 

Inloopbijeenkomst 24 oktober 

Wat gebeurt er verder?


