Het Asielzoekerscentrum

(AZC) Dronten

Sinds enkele jaren is er sprake van instroom en opvang van asielzoekers in Nederland.
De opvang wordt landelijk geregeld door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA). Het eOA heeft de beschikking over diverse locaties in het land.
Ook in Dronten is er sinds september 1994 een opvangcentrum gevestigd. Het centrum
begon als een opvang- en onderzoekcentrum (oq, en bood plaats aan 800 asielzoekers.
Per I juni 1997 is dit gewijzigd en zijn wij een asielzoekerscentrum (AZq geworden.
De asielzoekers die in AZC Dronten verblijven zijn in afwachting van huisvesting in een
Nederlandse gemeente, afhankelijk van de beslissing op hun asielaanvraag. Ook is er
een mogelijkheid dat asielzoekers vrijwillig of gedwongen vanuit het AZC Dronten
terugkeren naar het land van herkomst.
Natuurlijk is het zo dat niet iedere aanvraag tot asiel gehonoreerd wordt met een verblijfsvergunning. Individueel wordt door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst bekeken of de aanvragers voldoen aan de criteria om een verblijfstitel te krijgen.
Wanneer een bewoner een negatieve beschikking krijgt, mag hij of zij niet langer in
Nederland verblijven. Terugkeer naar het land van herkomst is dan aan de orde. Om dit
te vergemaldcelijken worden er gerichte activiteiten en faciliteiten geboden die het terugkeren van asielzoekers vereenvoudigen.
AIle juridische en procedurele zaken waarmee een asielzoeker geconfronteerd wordt vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst.
Hierbij kunt u denken aan interviews met justitie, en het afgeven van beschikkingen.
Het AZC biedt huisvesting aan 600 bewoners van circa 40 nationaliteiten die in 100
Finse houten bungalows gehuisvest zijn.
Dit zijn veelal families met jonge schoolgaande kinderen. Een goed geoutilleerde medische afdeling draagt zorg voor de medische en ook psychosociale begeleiding. Deze afdeling valt onder de verantwoordelijkheid van de GGD. De basis school "De Vlieger",
. dependance van O.B.S. "De Uiterton", welke op het centrum is gevestigd, verzorgt het
onderwijs van leerplichtige bewoners tot en met 18 jaar. De Nederlandse taalverwerving
krijgt bijzondere aandacht.
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Binnen het AZC worden diverse faciliteiten aangeboden. Nederlandse taal en maatschappij-orientatie staan hierbij centraal. De AZC bewoners dienen zelf hun directe
woonomgeving schoon te maken en te onderhouden.
Uiteraard vinden er ook recreatieve activiteiten plaats, waarbij bewoners zelf ideeen, initiatieven en bijdragen leveren. Activiteiten die overigens niet mogelijk zijn zonder vrijwilligers uit Kampen, Dronten en omgeving.
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid binnen het AZC Dronten en zijn inmiddels niet meer weg te denken binnen onze organisatie. Ook bewoners
van het AZC Dronten verrichten inmiddels vrijwilligerswerk. Zij leren op die manier de

Nederlandse samenleving beter kennen, beoefenen praktisch de Nederlandse taal en
leveren een maatschappelijke bijdrage.
De directie van het AZe Dronten hecht veel waarde aan een goede relatie met de omwonenden van het Aze Dronten en exteme organisaties. Hier wordt door de directie van
het Aze dan ook veel aandacht aan besteed. Er is o.a. regelmatig overleg met de omwonenden-commissie, er zijn culturele contacten met "De Meerpaal" te Dronten, contacten met de gemeente Dronten etc.
Het Aze opent regelmatig zijn poorten voor bewoners uit de omliggende gemeenten
om informatie over het dagelijkse leven binnen het centrum te geven. Dit gebeurt in de
vorm van open dagen of groepsvoorlichting. Een prima gelegenheid om kennis te
nemen van het boeiende.(samen)werken met asielzoekers.
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