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Tijdelijke opvang statushouders aan Laan van Decima 

 

De gemeente heeft aan Laan van Decima 3 (naast Ikea) bij Station Spaarnwoude tijdelijke 

woonunits geplaatst voor de opvang 110 statushouders. De eerste statushouders arriveren 

in de week van 21 november. De statushouders kunnen vanuit deze locatie beginnen met 

inburgeren, werk en het opbouwen van hun leven in Haarlem. 
 
Statushouders zijn vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en mogen blijven. Zij zijn 
gevlucht voor oorlog en geweld of lopen de kans vervolgd te worden in eigen land. Het Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt de statushouders aan gemeenten die hen passende 

woonruimte moeten aanbieden. Dat duurt door gebrek aan woningen te lang.  
 

Gemeenten en het Rijk hebben daarom afgesproken dat statushouders alvast tijdelijk worden 
opgevangen in de gemeente waar zij uiteindelijk gaan wonen. “Dat heeft als voordeel dat zij eerder 

kunnen beginnen met inburgeren en werken. Doordat statushouders doorstromen naar tijdelijke 
opvanglocaties komen er plekken vrij in aanmeldcentra voor vluchtelingen in nood. Ik heet deze 

nieuwe Haarlemmers welkom in onze stad. Vanuit de locatie aan Laan van Decima zullen zij 

uitwaaieren over de stad en als Haarlemmers deelnemen aan onze samenleving”, zegt burgemeester 
Jos Wienen. 
 
Bruno Giebels, voorzitter van de industriekring Haarlem, reageert positief op de nieuwe buren in de 
Waarderpolder; “Ook de ondernemers in de Waarderpolder willen bijdragen aan het succes van deze 

tijdelijke opvanglocatie voor statushouders, door het aanbieden van werk en daarmee aan 
perspectief voor een goede toekomst voor deze mensen.'' 
 
De opvanglocatie aan Laan van Decima is voor een periode van twee jaar beschikbaar. Dit heeft geen 
invloed op de bouwplannen voor dit terrein, dat onderdeel is van het ontwikkelingsplan voor 

Oostpoort. Alle bewoners van de opvanglocatie worden begeleid door het Rode Kruis. Binnen de 

opvanglocatie komt een bemande receptie. Op de locatie is ook beveiliging aanwezig (24/7) voor het 

toegangsbeleid en om gasten wegwijs te maken.  

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Op 21 november is er de mogelijkheid om tussen 16.00 uur en 18.00 uur binnen te kijken in de 
woonunits aan Laan van Dencima 3. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken kunt u contact 
opnemen met Marjolein van Pel op 06-10890075. 
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