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Geachte bewoner, ondernemer,
Aan de Sint Petersburgweg komt een tijdelijke noodopvang voor 110 asielzoekers.
Dat regelt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met ondersteuning van
de gemeente Groningen. Omdat dit in uw omgeving is, informeren wij u. In deze
brief leest u meer over de mensen die hier tijdelijk komen wonen en waarom we hen
aan de Sint Petersburgweg gaan opvangen. De voormalige XL-teststraat verdwijnt
dan als noodopvang van asielzoekers.
Waarom komt er een noodopvang aan de Sint Petersburgweg?
Sinds oktober 2021 is er een noodopvang voor 200 asielzoekers in de voormalige
XL-teststraat bij Driebond/P&R Meerstad. Eerder is aangegeven dat deze
noodopvang stopt per 15 maart 2022. Vanwege de aangepaste planning van de
aanleg van de nieuwe Meerstadlaan kan deze noodopvang nu langer in de XLteststraat blijven: tot 8 mei 2022. Hiervoor zal de gemeente de vergunning met
enkele weken verlengen. Daarna wordt het gebouw weggehaald.
Het COA heeft nog steeds dringend behoefte aan woonruimte voor asielzoekers. De
instroom in ons land is wel iets afgenomen, maar de bestaande asielzoekerscentra
zitten nog steeds overvol. De gemeente wil het COA graag helpen, en vooral de
gezinnen die nu een plek hebben in de voormalige XL-teststraat. Zij zijn hier
inmiddels een beetje bekend en hun kinderen gaan in de buurt naar school. We
willen niet dat deze mensen steeds opnieuw moeten wennen aan andere
noodopvanglocaties in verschillende plaatsen. Daarom willen wij hen graag langer in
Groningen laten blijven.
Waar komt de opvang precies?
De tijdelijke noodopvang komt op een terrein zonder bebouwing aan de Sint
Petersburgweg. Dit terrein ligt tussen het Eemskanaal en bedrijventerrein Driebond,
en tussen de Woonschepenhaven en de Beneluxweg (zie ook de foto bij deze brief).
Hier komen tijdelijk wooncontainers voor 110 mensen. De gemeente vraagt hiervoor
vergunningen aan bij Provincie Groningen. Deze vergunningen worden gepubliceerd
op overheid.nl.
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Wanneer komen de asielzoekers?
De asielzoekers verhuizen rond 1 mei 2022 van de voormalige XL-teststraat naar de
Sint Petersburgweg. Binnenkort starten de werkzaamheden op het terrein. Zo worden
er bijvoorbeeld stroom en riolering aangelegd. Daarna worden de wooncontainers
geplaatst. Het COA is verantwoordelijk voor de begeleiding, het beheer en voor de
veiligheid van de asielzoekers en de locatie. Het COA betaalt alle kosten.
Welke asielzoekers komen hier wonen?
Er is plek voor 110 personen. Aan de Sint Petersburgweg komen vooral gezinnen
met kinderen. Het gaat vooral om mensen uit Syrië en uit Turkije in het kader van
gezinshereniging en evacués uit Afghanistan. Voor de andere bewoners van de
voormalige XL-teststraat zoekt het COA een andere plek elders in het land.
Hoe lang blijft de noodopvang aan de Sint Petersburgweg?
Het COA kan het terrein in ieder geval gebruiken tot en met 31 maart 2023. Of
korter als de noodopvang niet meer nodig is vanwege een lagere instroom van
asielzoekers.
Waar vind ik meer informatie?
Meer informatie staat op de websites www.coa.nl en
gemeente.groningen.nl/tijdelijke-noodlocaties-asielzoekers. Voor vragen over de
opvang kunt u contact opnemen met het COA, via 088 715 70 00 (van maandag t/m
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur) en e-mail groningen@coa.nl.
Hebt u een vraag aan de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met projectleider
Carla Huisman via 14 050 (van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur) en
e-mail: carla.huisman@groningen.nl.
Of stuur uw reactie via gemeente.groningen.nl/vraag-stellen.
Wilt u hulp aanbieden?
Deze mensen komen terecht in een tijdelijke opvang. We kunnen ons voorstellen dat
u met hen meeleeft en misschien hulp wilt aanbieden. Ook daarvoor kunt u het beste
contact opnemen met het COA via bovenstaand nummer. Dan kan de hulp worden
gecoördineerd.
Met vriendelijke groet,

Isabelle Diks
wethouder gemeente Groningen

Karin Eeken
regiomanager COA
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Foto: terrein aan Sint Petersburg. In de rode cirkel komen wooncontainers voor de
noodopvang.

