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Geachte mevrouw, mijnheer, beste wijkbewoner,
De gemeente Leiden heeft, net als andere gemeenten in Nederland, de afgelopen maanden
gezocht naar een oplossing voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning
(zgn. ‘vergunninghouders’). Dit zijn mensen die al langere tijd in ons land verblijven - in
asielzoekerscentra - en in afwachting zijn van een woning in een gemeente. Door te zorgen
voor geschikte huisvesting voor deze groep draagt Leiden bij aan de versnelde uitstroom vanuit
deze centra. Nieuw aangekomen vluchtelingen kunnen vervolgens deze vrijgekomen plek weer
innemen.
Er is in Leiden hard gezocht naar panden en terreinen die op korte termijn geschikt kunnen
worden gemaakt voor extra woningen voor deze vergunninghouders en/of andere
woningzoekenden, zodat er geen verdringing op de sociale woningmarkt ontstaat. Op basis van
een eerste, globaal onderzoek van de gemeente is onder andere het terrein aan de
Voorschoterweg geselecteerd. Het terrein is nu eigendom van en in gebruik door het
Hoogheemraadschap van Rijnland en wordt tijdelijk ter beschikking gesteld. Het college is
bijzonder blij met deze samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Daarnaast onderzoekt de gemeente ook braakliggende terreinen aan de Wassenaarseweg,
Rhijnvreugd, de Gabriël Metzustraat, de Europa-weg/Vrouwenweg en het terrein achter het
Klooster (Vrouwenweg) en worden er panden aan de Turkooislaan, Rhijnvreugd en
Sumatrastraat onderzocht. Zie ook het kaartje bij deze brief.
Wanneer alle locaties geschikt zijn, kunnen er ongeveer 500 mensen worden gehuisvest.
In de loop van dit jaar worden nog meer van dit soort locaties in Leiden onderzocht.
Wat betekent dit?
Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de raad voorgesteld om de komende
tijd verder onderzoek te doen naar de geschiktheid van de panden en terreinen om
vergunninghouders en/of andere woningzoekenden te huisvesten. Het gebruik van deze
panden en terreinen voor deze doelgroep is pas definitief als de gemeenteraad hierover heeft
besloten. Het spreekt voor zich dat u op de hoogte wordt gehouden over de voortgang van dit
raadsbesluit en de verdere planning.
Versneld inburgeren vergunninghouders
Naast het versneld huisvesten van vergunninghouders zet Leiden óók in op het versneld
inburgeren van deze doelgroep. Door direct nadat de verblijfsvergunning is verleend de

begeleiding naar werk of vrijwilligerswerk - gecombineerd met intensief taalonderwijs - te
organiseren, kunnen deze mensen sneller meedraaien in de Leidse samenleving.
Stichting Vluchtelingenwerk blijft het eerste contact voor de vergunninghouders na hun
aankomst in Leiden. Zo snel mogelijk gaan de vergunninghouders deelnemen aan een zeer
intensief programma, waarvan het vinden van een betaalde baan of de toegang tot het
onderwijs (met name jongeren) het einddoel is. Intensief taalonderwijs is één van de middelen
om dat te bereiken. Wie Nederlands spreekt heeft immers veel meer kansen op de
arbeidsmarkt. Het gaat echter niet alleen om participatie op de arbeidsmarkt. Er is ook veel
aandacht voor de integratie van de vluchteling in de samenleving als geheel. Daarom worden
ook de samenwerkingspartners in de stad op het terrein van jeugd, zorg en welzijn betrokken.
Ook een groot aantal vrijwilligers zet zich voor dit doel in.
Informatieavond
Wij willen graag dat zowel u, als de vergunninghouders die straks mogelijk in uw wijk komen
wonen, een prettig woonklimaat kennen in de wijk. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen,
opmerkingen of suggesties heeft naar aanleiding van dit voornemen. Daarom gaan wij graag
met u in gesprek op:
woensdag 3 februari
20.00 uur – 21.30 uur
Restaurant De Lepelaar
Apollotoren 2
Burgemeester Henri Lenferink en wethouder Roos Van Gelderen zijn aanwezig om uw vragen
te beantwoorden en/of met u het gesprek aan te gaan.
Als u interesse heeft om deze avond bij te wonen, vragen we om u aan te melden door een email te sturen naar bureaucommunicatie@leiden.nl
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.leiden.nl/vluchtelingen of kunt u
bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer 14071 (keuze 1).
Met vriendelijke groet,

F. H. (Frans) Pot
voorzitter regionale taskforce vergunninghouders en bijzondere doelgroepen

