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uw brief     

      

      

Geachte heer/mevrouw,  

Graag willen wij u als omwonende informeren over ons voornemen om op het adres 

Linieweg 15 een kleine woonvorm voor minderjarige vluchtelingen ( amv) te vestigen. 

 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt in de gemeente Den Helder 

locaties waar onder begeleiding alleenstaande minderjarige jongeren opgevangen 

kunnen worden.  

Het pand aan de Linieweg is een locatie die in aanmerking komt voor deze vorm van 

opvang. 

Er kunnen maximaal 16 jongeren in de leeftijd van 15 tot 17,5 jaar. De jongeren die in 

een dergelijke woonvorm wonen, zijn leerplichtig en leren zelfstandig te wonen. Dit 

gebeurt onder intensieve begeleiding van COApersoneel dat 24/7 aanwezig is.   

 

Om de locatie geschikt te maken moet er een omgevingsvergunning aangevraagd 

worden. Het COA heeft op 19 juni hiervoor een aanvraag ingediend bij de gemeente 

Den Helder. 

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft en wij bieden u graag de gelegenheid om 

uw persoonlijke vragen aan COA-medewerkers te stellen tijdens een inloopavond op: 

Woensdagavond 28 juni tussen 19.00-21.00 uur aan de Jacob van 

Heemskerckstraat 1.  

Om een indicatie te hebben op hoeveel belangstellenden wij kunnen rekenen, willen wij 

u vragen zich van tevoren aan te melden.  Dat kan via e-mail infodenhelder@coa.nl  

U kunt ook het e-mailadres gebruiken om uw vragen te stellen en op www.coa.nl kunt u 

meer informatie vinden over de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers 

mailto:infodenhelder@coa.nl
http://www.coa.nl/
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(amv). 

 

Namens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

 

 

Met vriendelijke groet 

 

Ed Bakker 

Manager Bijzondere Opvang  Den Helder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


