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Op 18 januari 2016 hebben een aantal bewoners van de wijk Driegaten brug een e-mail gestuurd 
naar de gemeente Leiderdorp. 

Ook LPL is benieuwd naar de antwoorden op hun vragen, die wij hieronder nogmaals stellen:

1. Worden de ROC bewoners geïnformeerd over het speciale karakter van de polderwoning 
wijk en daarbij geïnstrueerd waar zij zich wel en niet kunnen begeven? 

Het COA heeft ons toegezegd vluchtelingen hierover te informeren.

2. Indien een ROC bewoner zich begeeft op privé terrein, bestaat de kans dat deze wordt 
aangesproken door de eigenaar met het verzoek om het terrein te verlaten. Dit kan leiden 
tot een confrontatie die escaleert. Indien dit gebeurt, wat moet de eigenaar dan doen? Wij 
verwachten dat er een meldpunt komt dat onmiddellijk tot actie overgaat bij een dergelijke 
melding om de mogelijk gespannen situatie op te lossen. 

Zoals gebruikelijk bij dergelijke incidenten kunnen dergelijke meldingen 24/7 gedaan worden bij 
de politie die naar aanleiding hiervan zal handelen.

3. Hoe wordt de veiligheid en leefbaarheid van de wijk gewaarborgd? Is dit een taak van de 
politie of speelt het ROC beveiligingsbedrijf hierin ook een rol?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid in het pand en zeer directe omgeving. De politie is 
verantwoordelijk voor de surveillance in de omgeving. Hierover zal de gemeente afspraken 
maken met zowel het COA als de politie.

4. Wanneer heeft u uw antwoord aan de bewoners gegeven?

Nadat uw raad heeft besloten tot het verlenen van medewerking aan de vestiging van een 
noodopvanglocatie zullen wij zo spoedig mogelijk de bewoners uitnodigen.



5. Heeft u gebruik gemaakt van de uitnodiging voor een keukentafelgesprek? Zo nee, 
waarom niet?

Zie de beantwoording van vraag 4. 

Aanvullende vragen:

1. Wordt politiesurveillance in de omliggende wijken geïntensiveerd na de komst van de 
vluchtelingen?

De politie zal de surveillance intensiveren. Hierover zullen afspraken worden gemaakt tussen de 
burgemeester en de politie. De inzet zal mede gebaseerd worden op de ervaringen in de praktijk. 
De politie krijgt overigens niet de beschikking over meer fte dus de inzet zal elders 
consequenties kunnen hebben.

2. Komen die extra kosten gemaakt door de politie als gevolg van de komst van de 
noodopvang voor rekening van de gemeente Leiderdorp?

Er zijn geen extra kosten omdat de omvang van het aantal agenten ongewijzigd blijft. De kosten 
van de inzet zijn zoals gebruikelijk voor rekening van de Nationale Politie. 

3. Beschikt de politie over voldoende menskracht mede gelet op de aanwezigheid van 
meerdere opvanglocaties in de regio?

Dit zal onderdeel uitmaken van het regionale overleg tussen de burgemeester van de gemeente 
Leiden en de politie.

4. Waaruit bestaat de door het COA georganiseerde beveiliging? (aantal beveiligers, 
hoeveel uur per dag?)

Wij zullen hierover afspraken maken met het COA. Wat bij ons voorop staat is dat voor de 
vluchtelingen en de directe omgeving een veilige leefomgeving bestaat. Voor onze inzet 
verwijzen wij naar de VER.


