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Betreft: uitnodiging omwonenden inloopavond over plannen aanmeldcentrum in Bant 

Den Haag, 1 september 2022 

 
Geachte heer, mevrouw, 

 
Begin juli heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), na overleg met de 

provincie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in de gemeente Noordoostpolder 

een kavel gekocht. De bedoeling is dat hier een aanmeldcentrum komt dat een aanvulling is 

op het centrum in Ter Apel. De kavel ligt naast het azc Luttelgeest. 

 
Inloopavond in De Bantsiliek 

Het COA organiseert op woensdag 7 september een inloopavond. U kunt tussen 20.00 en 

22.00 uur langskomen op een moment dat u het beste past. De bijeenkomst vindt plaats in 

De Bantsiliek, aan de Zuidwend 2 te Bant. De parkeergelegenheid rondom De Bantsiliek is 

beperkt. Wij verzoeken u dan ook (indien mogelijk) lopend of op de fiets te komen. 

 
Aanmelden 

Aanmelden voor de inloopavond kan door uiterlijk op 6 september een e-mail te sturen naar 

bant@coa.nl met daarin uw naam en adres onder vermelding van aanmelding 7 september 

Bant. 

 
Vragen stellen aan het COA en de partners op 7 september 

COA, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), politie en 

de Koninklijke Marechaussee (KMar) hebben alle vijf een eigen rol binnen het 

aanmeldcentrum. Op 7 september zijn zij aanwezig zodat u uw vragen kunt stellen over hoe 

het in een aanmeldcentrum in z’n werk gaat en ook waarin dit aanmeldcentrum verschilt van 

dat in Ter Apel. Een belangrijk verschil met het aanmeldcentrum in Ter Apel is bijvoorbeeld 

dat asielzoekers in Bant alleen op afspraak komen en er kort verblijven. 

 
Ook vragen over het proces tot nu toe om tot het aanmeldcentrum te komen zijn welkom. 

Tijdens deze avond zijn niet alleen medewerkers van alle verschillende partners die met 

elkaar de asielprocedure verzorgen aanwezig. Ook staatssecretaris van Justitie en 

Veiligheid, de heer Eric van der Burg en bestuursvoorzitter van het COA, de heer Milo 

Schoenmaker staan u graag te woord. 

 
Bij de bijeenkomst zijn ook vertegenwoordigers van de gemeente Noordoostpolder aanwezig 

om te horen wat u van het plan vindt. 
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Vragen en contact 

Als u vragen heeft, dan kunt u deze sturen naar info@coa.nl of bellen met de informatielijn 

van het COA via 088 - 715 70 00. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 

8:30 - 17:30 uur. 

 

 
Hoogachtend, 

 
Dr. M. Schoenmaker 
Bestuursvoorzitter 
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