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Amsterdam verzorgt tijdelijk noodopvang voor asielzoekers  
 

Op verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) richt Amsterdam tijdelijke 

noodopvang in voor asielzoekers. Het gaat om mensen die zich bij de vreemdelingenpolitie 

hebben gemeld op Amsterdam Centraal Station, maar vanwege de grote toestroom nog niet 

terecht kunnen in de centrale opvanglocatie in Ter Apel. De opvang van asielzoekers blijft een 

rijksverantwoordelijkheid. Amsterdam vangt de komende weken circa 1500 mensen op. Dit 

heeft burgemeester Van der Laan namens het college van B en W bekend gemaakt.  

 

De afgelopen dagen meldden zich elke dag vele tientallen asielzoekers bij het loket van de 

vreemdelingenpolitie op het Centraal Station. Nadat ze zich daar gemeld hadden, werden ze 

doorverwezen naar de Centrale Opvanglocatie in Ter Apel. Omdat die locatie inmiddels vol is, 

heeft het COA Amsterdam verzocht om hulp. Amsterdam biedt met de noodvoorziening een 

bufferplek waar mensen tijdelijk onderdak en eten en drinken kunnen krijgen, totdat ze bij een 

Centrale Opvanglocatie van het COA terechtkunnen. De noodopvang gaat naar verwachting 

morgen open met 300 plekken. De komende dagen wordt de opvang uitgebreid tot circa 1500 

plekken. De opvang is alleen toegankelijk voor asielzoekers die zich melden op Amsterdam 

Centraal Station. Ze worden bij de opvanglocatie geregistreerd door de vreemdelingenpolitie. 

 

De mensen kunnen kortdurend (circa een week) verblijven in de noodopvang. Vervolgens gaan zij 

door naar een centrale opvanglocatie van het COA. Met het COA zal worden afgesproken dat de 

Amsterdamse noodopvang In principe voor enkele weken beschikbaar is, tot het moment dat het 

COA maatregelen heeft genomen om de toestroom weer te verwerken. Het is nog niet bekend om 

welke locaties het gaat, maar gedacht wordt aan panden die leeg staan, sporthallen en andere 

tijdelijke locaties die snel beschikbaar zijn. De burgemeester doet een oproep aan de 

vastgoedsector om beschikbare panden aan te bieden voor de tijdelijke noodopvang.  

 

Deze tijdelijke noodopvang komt naast de maatregelen die Amsterdam al neemt. Wethouder Van 

der Burg (grondzaken) is al enkele weken in gesprek met het COA over meer langdurige 

voorzieningen voor asielzoekers (asielzoekerscentrum). Wethouders Laurens Ivens (Wonen) en 

Simone Kukenheim (Inburgering) werken aan de huisvesting en integratie van 

verblijfsgerechtigden (statushouders). 

 

De gemeente is in gesprek met verschillende maatschappelijke partners voor het bieden van 

voorzieningen en ondersteuning. Met die organisaties wordt ook besproken wat er nog meer 



 
 Gemeente Amsterdam Datum  15 september 2015  

  Kenmerk  Pb-191 

  Pagina 2 van 2 

nodig is om de asielzoekers waardig te kunnen opvangen en op welke manier Amsterdammers 

daarbij kunnen helpen. De burgemeester neemt vanavond op het Museumplein veertig 

initiatieven van Amsterdammers in ontvangst.  

 

Noot voor de redactie / niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia van Rumt, woordvoerder van 

wethouder Eric van der Burg: 06 2215 7346, of Jasper Karman, woordvoerder van burgemeester 

Eberhard van der Laan: 06 5787 7307. 

 

 

 

 

 

 

 


