
Wie komen er in de noodopvang?
Tot 1 januari 2016 wordt het voormalige ministerie ingericht voor de opvang van maximaal 600 vluchtelingen. 
Na 1 januari worden er in het gebouw statushouders gehuisvest. Dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. 

Hoe lang blijven ze? 
De noodopvang van vluchtelingen is tot 1 januari 2016. Daarna wordt het gebouw verbouwd en geschikt gemaakt 
voor de huisvesting van statushouders. 

Waarom komt er een noodopvang in Den Haag? 
De asielzoekerscentra zitten vol. Het COA is dringend op zoek naar tijdelijke opvanglocaties. Vanuit het Rijk is het 
verzoek binnengekomen bij de gemeente om in het voormalige ministerie een tijdelijke noodopvang in te richten. 
De gemeente heeft besloten om mee te werken aan deze noodopvang op 3 voorwaarden: 
•  dat het een tijdelijke opvang is tot 1 januari 2016; 
•  dat er maximaal 600 mensen worden opgevangen;  
•  dat de locatie daarna geschikt gemaakt kan worden voor de huisvesting van statushouders.

Wie is er verantwoordelijk voor de noodopvang?
Het COA zorgt voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen gedurende de gehele asielprocedure. Dit houdt in 
dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de vluchteling asiel wil aanvragen in Nederland tot aan het 
moment dat een vluchteling van Nederland een verblijfsvergunning krijgt of Nederland moet verlaten. 

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?
De gemeente vindt veiligheid belangrijk voor iedereen. Daar besteden we als gemeente en het COA veel aandacht 
aan. Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de opvanglocatie. Er is op de opvang dag en nacht toezicht 
aanwezig. Voor de bewoners van de opvang gelden dezelfde regels als voor ieder ander in Nederland. Voor de 
openbare orde en veiligheid rond de opvang heeft de gemeente afspraken met de politie gemaakt.

Kan ik helpen? 
Wijkbewoners die gedurende de periode van de noodopvang (tot 1 januari 2016) op de locatie zelf willen helpen met 
bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten, kunnen zich melden bij de noodopvanglocatie. Wijkbewoners die zich 
structureel willen inzetten voor de statushouders die na 1 januari op deze locatie komen te wonen kunnen zich mel-
den bij Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Meer informatie kunt u vinden op www.vluchtelingenwerk.nl/zuidvleugel. 
U kunt zich ook direct aanmelden bij het kantoor van Vluchtelingenwerk Zuidvleugel via een e-mail aan 
infodenhaag@vwzuidvleugel.nl of bellen met het telefoonnummer: 070 - 326 53 67. 
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Waar kan ik terecht met vragen of klachten?
•   COA: is verantwoordelijk voor de noodopvang. Op de site www.coa.nl van het COA 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 telefoon-
nummer 088 - 715 70 00.

•   Politie: bij overlast of onveilige situaties kunt u contact opnemen met de politie 0900 – 88 44. In noodsituaties 
belt u naar 112.

•   De gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg: voor meer algemene informatie over huisvesting status-
houders kunt u terecht op www.denhaag.nl. Specifieke vragen kunt u mailen naar het stadsdeelkantoor 

  haagsehout@denhaag.nl . Ook is het mogelijk om te bellen met het gemeentelijke informatienummer 14070 van 
Den Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg.
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