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Aankomst vluchtelingen in voormalig ministerie SZW aan de Anna van Hannoverstraat 

 

Beste bewoner, 

 

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen en huisvesting van 

vluchtelingen met een verblijfsvergunning (zogeheten statushouders) in het voormalige ministerie van 

SZW aan de Anna van Hannoverstraat in Den Haag. Wij willen u met deze brief graag informeren over het 

vervolg. 

 

Aankomst vluchtelingen in week van 9-13 november 

De noodopvang vindt plaats onder regie van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Het COA 

heeft aangegeven dat de vluchtelingen in de week vanaf 9 november groepsgewijs aankomen in de 

noodopvanglocatie.  

In de noodopvang worden gezinnen, echtparen en alleenstaande mannen en vrouwen uit verschillende 

landen opgevangen. Hoe de samenstelling van de groep is, weten we vooraf niet precies. De mensen die 

komen zijn in afwachting van hun asielprocedure. De verwachting is dat binnen een week de groep van 600 

vluchtelingen compleet zal zijn. De mensen worden uiterlijk tot 1 januari 2016 opgevangen op deze locatie. 

Vanaf 1 januari 2016 wordt het pand geschikt gemaakt voor de huisvesting van statushouders 

(vluchtelingen met een verblijfsvergunning).  

 

Meer informatie: Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
Het COA is verantwoordelijk voor de noodopvanglocatie. Op de site www.coa.nl staan veelgestelde vragen 

en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het COA via het contactformulier of 

bel met publieksvoorlichting op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 14.00 uur via het algemene 

telefoonnummer 088 - 715 70 00.  

 

Hulp van vrijwilligers 
Hulp van vrijwilligers is van harte welkom. Zowel op korte termijn in de tijdelijke noodopvang (tot 1 

januari 2016) als op langere termijn bij de huisvesting van statushouders. De gemeente Den Haag en 

Vluchtelingenwerk Zuidvleugel werken nauw samen om ervoor te zorgen dat uw hulp goed wordt ingezet. 

De helpdesk voor vrijwilligers op de noodopvanglocatie kunt u bereiken via haagsehout@denhaag.nl. Wilt 

u zich ook op langere termijn inzetten voor deze of andere locaties in Den Haag, dan kunt u zich aanmelden 

via www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel, een e-mail sturen naar infodenhaag@vwzuidvleugel.nl 

of bellen met het telefoonnummer: 070 - 389 70 01.  
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Inzameling benodigde spullen: winterkleding en toiletartikelen 

Het COA heeft aangegeven dat er behoefte is aan winterkleding en toiletartikelen. Andere spullen zijn voor 

deze korte periode van noodopvang (tot 1 januari 2016) niet nodig. Zodra bekend is waar de benodigde 

spullen worden ingezameld, melden we dat op onze website www.denhaag.nl. 

 

Veelgestelde vragen: ook op www.denhaag.nl  

U kunt ook informatie over de opvang van vluchtelingen vinden op onze website www.denhaag.nl. Daar 

vindt u ook een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden van wijkbewoners. Staat uw vraag hier 

niet bij? Dan kunt u deze stellen via haagsehout@denhaag.nl. Ook is het mogelijk om te bellen met het 

gemeentelijke informatienummer 14070.  

 

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over de noodopvang en de huisvesting van statushouders in Den 

Haag? Abonneert u zich dan op de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de gemeente Den Haag. U kunt zelf 

aangeven over welke stadsdelen u nieuws wilt ontvangen. Als u kiest voor stadsdeel Haagse Hout, ontvangt 

u regelmatig het laatste nieuws over dit stadsdeel. U kunt zich aanmelden op www.denhaag.nl/nieuwsbrief. 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

Joris Wijsmuller 
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