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Huisvesting statushouders Waalsdorperweg

Geachte mevrouw, meneer,
Op 3 februari jl. heef t u een brief ontvangen over de huisvesting van statushouders bij u in de buurt.
Statushouders zijn vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning die in Nederland mogen blijven. In
een afzonderlijke vleugel van het voormalig Aloysius College, met de ingang aan de Waalsdorperweg
komen ongeveer 34 mensen wonen. In deze brief informeren wij u over de voortgang.
Planning
In een afzonderlijke vleugel van het voormalig Aloysius College zijn in de afgelopen maanden elf
appartementen gerealiseerd. Dit deel biedt over twee verdiepingen woonruimte aan ongeveer 34 nieuwe
bewoners. De verbouwing is inmiddels bijna afgerond. In de tweede helft november worden de woningen
opgeleverd en kort daarna kunnen de nieuwe bewoners verhuizen.
Bewoners
De nieuwe bewoners komen voornamelijk uit Syrië en Eritrea, maar ook uit andere landen. In de
appartementen komen gezinnen te wonen. Enkele bewoners zijn in afwachting van gezinshereniging.
Huismeester
Begin december start ook de huismeester, die enkele uren per dag aanwezig zal zijn op de locatie. Hij is
verantwoordelijk voor het technisch beheer, maar is daarnaast ook eerste aanspreekpunt voor statushouders
en omwonenden. De huismeester, dhr. Lossie, is bereikbaar vanaf 2 december op werkdagen tussen 09.00
en 17.00 uur op 070-2210896. Buiten deze tijden kunt u een boodschap achterlaten.
Omgevingsoverleg
De gemeente organiseert periodiek een omgevingsoverleg rond de locatie aan de Waalsdorperweg. Hierin
is de gemeente vertegenwoordigd maar ook de directe omgeving, de wijkvereniging Benoordenhout ,
medewerkers van Vluchtelingenwerk en de wijkagent. Tijdens dit overleg, dat de komende tijd maandelijks
zal plaatsvinden, worden de signalen uit de buurt besproken. Heeft u belangstelling om hieraan deel te
nemen? Stuur dan een mail met uw gegevens naar statushouders.hh@denhaag.nl.
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Haagse aanpak
De gemeente biedt statushouders niet alleen onderdak. Vanaf het moment dat zij worden ingeschreven in
Den Haag, zijn ze inwoner van onze stad. In samenwerking met verschillende welzijnsorganisaties,
Vluchtelingenwerk en STEK (Stichting voor Stad en Kerk) zorgen we ervoor dat ze snel deel gaan
uitmaken van de Nederlandse en Haagse samenleving. Dan gaat het onder meer over het leren van de taal,
kennismaking met Nederlandse normen en waarden, dagbesteding, scholing, werk en hulp bij problemen.
Vluchtelingenwerk verzorgt de eerste maanden intensieve coaching voor de nieuwe bewoners.
Vrijwilligerswerk
Als u zich in wilt zetten voor de statushouders die op deze locatie komen wonen, kunt u zich aanmelden op
www.denhaagdoet.nl via de button ‘vluchtelingen/statushouders’. We zoeken bijvoorbeeld ‘maatjes’, die
de nieuwe bewoners een-op-een wegwijs willen maken in hun nieuwe stad en met wie ze de taal kunnen
oefenen. Maar ook voor andere activiteiten is uw hulp welkom.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.denhaag.nl/statushouders. Al uw vragen over de huisvesting van
statushouders kunt u per e-mail stellen aan de gemeente via statushouders.hh@denhaag.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Joris Wijsmuller
Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur

