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De vakantiewoningen van
Ehzerburg zijn geschikt
voor mensen in een rol-
stoel. regio 5

Huizen erbij in
Almen, voor
vakantiegangers

De flinke uitbreiding van het
aantal beschikbare plaatsen
vorig jaar in het asielzoekers-
centrum (azc) in Zutphen heeft
niet geleid tot meer overlast.
Dat concludeert Bureau Beke
in een zogeheten driemeting
die de afgelopen tijd is uitge-
voerd in opdracht van de ge-
meente Zutphen en het Cen-
traal Orgaan opvang Asielzoe-
kers (COA). 
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Als onderdeel van de driemeting
is onder 621 huishoudens in de
buurt van het azc aan de Voorster-
allee een enquête verspreid. Bij de
driemeting zijn ook politiecijfers

en door het COA geregistreerde
meldingen van incidenten op het
azc-terrein betrokken.

Het COA en de gemeente Zut-
phen besloten vorig najaar om de
capaciteit van het azc uit te brei-
den van 400 naar het maximum
van 759 plaatsen. Dat was nodig
omdat er landelijk tijdelijk meer
behoefte is aan plaatsen in asiel-
zoekerscentra. 

Uit de onlangs door Beke uitge-
voerde meting blijkt dat die uit-
breiding niet onopgemerkt is ge-
bleven in de omliggende wijk
Noordveen. Buurtbewoners ge-
ven aan dat er meer wordt rondge-
hangen en overlast door harde
muziek wordt vaker gemeld dan
voorheen. Ook het aantal gemelde
winkeldiefstallen is licht toegeno-

men. Voor de rest is de ervaren
overlast sinds de meting van een
jaar eerder opvallend genoeg sta-
biel gebleven, ondanks de forse
uitbreiding van het azc.
De politie meldde in juni vorig
jaar dat er korte tijd sprake was
van toename van overlast van
asielzoekers, vooral in het cen-
trum van Zutphen. Daarbij ging

het onder andere om winkeldief-
stallen. Het COA zette toen in op
meer handhaving en versnelde
asielprocedures van overlastge-
vende groepen. Bovendien wer-
den twee asielzoekers overge-
plaatst naar de extra begeleiding-
en toezichtlocatie (ebtl) van het
COA. Die kortstondige toename
van overlast lijkt terug te zien in
de driemeting. Het aantal mensen
dat aangeeft een winkeldiefstal
van dichtbij te hebben meege-
maakt steeg namelijk van 2,1 pro-
cent van de ondervraagden naar
5,7 procent.

Bureau Beke vraagt omwonen-
den niet alleen naar objectieve ge-
gevens over overlast, maar ook
naar het veiligheidsgevoel. Buurt-
bewoners geven daar nu een 7,7

voor, terwijl dat in 2016 kort na in-
gebruikname van het azc nog een
7,1 was. Beke concludeert daaruit
dat er gewenning lijkt te zijn aan
de extra levendigheid rondom het
azc.

De metingen komen voort uit
afspraken die de gemeente maakte
met het COA voordat het azc in
gebruik werd genomen. Zutphen
liet toen als eerste gemeente in
Nederland vooraf een risicoana-
lyse uitvoeren door Beke, om alle
mogelijke gevolgen in beeld te
krijgen. Ook werd met een nul-
meting de leefbaarheid en veilig-
heid in de buurt in kaart gebracht.
Sindsdien zijn regelmatig nieuwe
metingen uitgevoerd, om te zien
waar eventueel maatregelen moe-
ten worden genomen.

▲ Het Zutphense asielzoekerscentrum is vorig jaar uitgebreid van 400 naar maximaal 759 plaatsen. FOTO ARCHIEF/ZUTPHENS PERSBUREAU

De kortste route is verboden voor auto’s. Maar als de politie niet con-
troleert bij de Klarenbeekseweg in Voorst... regio 6

Auto’s  ‘sluipen’ door fietstunnel

Groter azc,
niet meer overlast 

Buurt rond Voorsterallee ziet wel meer mensen ‘rondhangen’

7,7
n Buurtbewo-
ners geven een
7,7 voor hun
veiligheidsge-
voel. Voor de
ingebruikname
van het azc
was dat een 7,1. 


