Draagvlakonderzoek AZC DEVENTERSTRAAT
Belangrijk: deel uw mening en vul deze enquête in
Op de homepagina van onze website www. AZCApeldoorn.nl vindt u een link naar de digitale versie van deze enquête.
U kunt de vragenlijst dus via deze papieren versie of digitaal invullen.
Geachte omwonende,
Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor het AZC Deventerstraat op het GGNet terrein. In september 2015
zijn vanuit de Gemeenteraad enkele uitgangspunten gedefinieerd. Tegelijkertijd lopen onder omwonenden en in de
klankbordgroep discussies over de gewenste omvang van dit AZC, het draagvlak en de onderliggende communicatie.
Concreet wordt door het COA bij de start van het AZC al gekeken naar een opvangcapaciteit van 600 plaatsen, terwijl
hiervoor slechts 400 plaatsen zijn afgesproken. Door onze Burgemeester namens het College van B&W is zelfs het aantal
van 800 plaatsen genoemd in een recente brief naar de Gemeenteraad op 8 december 2016, zie onze website.
Door middel van deze enquête willen we het werkelijke draagvlak meten onder omwonenden van het toekomstig AZC
GGNet. Wat is uw mening over de komst van het AZC en de omvang ervan? Wij verzoeken u daarom deze vragenlijst in
te vullen en te versturen naar het adres onderaan dit formulier, of digitaal in te vullen via de link op
www.AZCApeldoorn.nl.
Uw medewerking stellen wij zeer op prijs. Iedere volwassene uit uw gezin kan een formulier inzenden en zijn/haar
mening kenbaar maken. De stem van iedere omwonende geeft inzicht in het draagvlak voor het AZC Deventerstraat en
de gewenste uitvoering. De resultaten van dit draagvlakonderzoek is heel belangrijk en zullen breed verspreid worden.

Uw mening doet ertoe! Laat van u horen en vul direct nog de enquête in!
VRAAG 1
Bent u vooraf door gemeente Apeldoorn geïnformeerd, gevraagd en gehoord in uw mening over het AZC aan de
Deventerstraat ?
 JA, ik ben geïnformeerd, heb mijn mening voorafgaand aan de gemeenteraadszitting en het College-besluit
op 6 oktober 2015 kunnen geven én voel me gehoord.
 NEE, ik ben vooraf niet of onvoldoende geïnformeerd, heb mijn standpunt niet kunnen geven of dit is niet
gehoord.
 GEEN MENING
VRAAG 2
Bent u in het algemeen voor opvang van grote aantallen asielzoekers in gemeente Apeldoorn?
 JA, ik ben voor opvang, ……

Hierbij moeten maximaal 250 opvangplaatsen per AZC locatie komen


Hierbij past een hoofdlocatie van 400 plaatsen en verdere plaatsen moeten
verdeeld worden over andere AZC satellietvestigingen



Hierbij is een AZC hoofdlocatie met 600, 800 of meer plaatsen voor mij akkoord

 NEE, ik ben tegen opvang, ……

Gemeente Apeldoorn hoeft naast de gerealiseerde noodopvang geen extra AZC
locatie(s) te realiseren





Vanwege de teruglopende instroom en de recente ontmanteling / verkleining van
AZC locaties in Nederland is dit AZC Deventerstraat onwenselijk



Ik ben tegen opvang van asielzoekers in mijn directe omgeving


Andere reden, te weten; ……………………………………………………………………………………………
GEEN MENING

VRAAG 3
Bent u het eens met de komst van een AZC Deventerstraat op het GGNet terrein en voor welke periode van opvang?
 JA, ik ben voor het AZC Deventerstraat en……
De gewenste duur is;…....

Duur maximaal 3 tot 5 jaar


Duur maximaal 6 tot 10 jaar



Duur voor onbepaalde tijd / permanente status

De gewenste grootte is; …....

Maximaal 250 opvangplaatsen


Maximaal 400 opvangplaatsen



Maximaal 400 opvangplaatsen met ingroei naar 600 plaatsen (na monitoring)



Maximaal 800 opvangplaatsen



Opvang naar behoefte en indien nodig meer dan 800 opvangplaatsen

 NEE, ik ben tegen de realisatie van het AZC Deventerstraat
 GEEN MENING
VRAAG 4
Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de communicatie en de verstrekte informatie over dit AZC Deventerstraat door de
volgende vertegenwoordigende instanties? (omcirkelen wat van toepassing is);
 Gemeente Apeldoorn

uitstekend / goed / neutraal / slecht / zeer slecht

 Politieke Partijen uit Apeldoorn

uitstekend / goed / neutraal / slecht / zeer slecht

 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

uitstekend / goed / neutraal / slecht / zeer slecht

 Wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek uitstekend / goed / neutraal / slecht / zeer slecht
EINDE
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. De resultaten van de enquête delen wij met u als u uw mailadres
hieronder op geeft.
Instuurmogelijkheden
> Deponeer het ingevulde formulier in de brievenbus bij: Balustrade 14, 7325 GP Apeldoorn
> Maak een foto van de voor- én achterkant van dit formulier met uw smartphone, mail dat naar: info@AZCApeldoorn.nl

Postcode (zonder huisnummer) ……………………………………………………………………………………
E-mailadres*

……………………………………………………………………………………

Ik wil op de hoogte gehouden worden via een nieuwsbrief:

 JA

 NEE

* Mailadres is niet verplicht, maar maakt het mogelijk u te informeren over het resultaat van dit onderzoek en we kunnen u op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het AZC.
Uw gegevens worden volledig vertrouwelijk behandeld. In het resultaat worden geen individuele gegevens weergegeven.

