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Eerste bewoners azc 
Paterswolde verwacht voor 
kerst 2021 
Het azc Paterswolde verwacht voor kerst 2021 de eerste 

bewoners te ontvangen. Een precieze datum is nog niet bekend. 

Tijdens een recent bouwoverleg is duidelijk geworden dat de 

aannemer alles in het werk stelt om de gebouwen aan de 

Mevrouw Bähler-Boermalaan begin december 2021 gereed te 

hebben. De oplevering gebeurt in een keer, omdat het COA de 

veiligheid van de nieuwe bewoners belangrijk vindt en hen ook in 

alle rust wil laten wennen aan de nieuwe woonomgeving. 

Bewoners opvangen in een locatie waar nog gebouwd wordt, 

biedt deze veiligheid en rust niet. Na oplevering heeft het COA 

nog enkele weken nodig voor het inrichten van de locatie. 

 

Even voorstellen 
Mijn naam is Rob Bulthuis en ik woon 

in Eelde. Sinds 2014 werk ik met veel 

plezier en passie voor het COA. De 

afgelopen jaren heb ik in verschillende 

asielzoekerscentra gewerkt.  

In juli 2021 ben ik gestart als 

adjunctmanager voor de locaties Eelde 

en Paterswolde. U zult mij op en 

rondom de locatie zien en met uw 

vragen kunt bij mij terecht.  

 

 

Een nieuwe zendmast 
Op een azc is een goede en veilige netwerkomgeving cruciaal. 

Voor zowel medewerkers als bewoners. De verbinding moet 

stabiel zijn en de bandbreedte moet groot genoeg zijn. Uit 

onderzoek is gebleken dat de huidige infrastructuur op de nieuwe 

locatie in Paterswolde ontoereikend is. Een radioverbinding is de 

beste en enige optie. Na onderzoek en in overleg met Radio 

Tynaarlo is uiteindelijk gekozen voor een iets hogere nieuwe 

zendmast. Het COA verzorgt deze zendmast. Op korte termijn 

wordt een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het 

vervangen van de bestaande zendmast. 

 

 
Uitnodiging informatiemarkt 
Op zaterdag 2 oktober van 13:00 - 15:00 uur is er een 

informatiemarkt voor inwoners van Paterswolde op het 

buitenterrein tussen Ol Eel en de voormalige Bladergroenschool. 

Verschillende organisaties die bij de opvanglocatie zijn betrokken 

presenteren zich en inwoners kunnen vragen stellen. Rekening 

houdend met de regelgeving is toegang alleen mogelijk met een 

coronatoegangsbewijs via de Coronacheck-app.  

 

 
Vrijwilligers gezocht 
Van het begeleiden van huiswerk en sportactiviteiten tot het 

wegwijs maken in de nieuwe omgeving. Van het geven van 

taalles tot het koken met bewoners. Van samen muziek maken 

tot samen een boek lezen. Bij het COA werken meer dan 1200  

vrijwilligers. Het COA kan niet bestaan zonder de vrijwilligers die 

zich dag in dag uit inzetten voor asielzoekers. Zij maken het 

verblijf van onze bewoners aangenaam. De inzet van onze 

vrijwilligers is onmisbaar. Vindt u het leuk om iets voor de 

bewoners op het azc Paterswolde/Eelde te betekenen?  

Word vrijwilliger. Tijdens de informatiemarkt op  

zaterdag 2 oktober vindt u ook een kraampje waar u meer 

informatie kunt krijgen en zich direct kunt aanmelden.   

 

 

Informatie en nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief wordt in de directe omgeving van het azc 

verspreid en verschijnt maandelijks. Wilt u de nieuwsbrief liever 

digitaal ontvangen? Stuur een e-mail naar paterswolde@coa.nl. 

 
 
Vragen, klachten, ideeën, 
complimenten of opmerkingen  
Heeft u vragen, klachten, complimenten of opmerkingen? U kunt 

altijd contact opnemen via paterswolde@coa.nl. Ook uw ideeën 

zijn van harte welkom. 

COA azc PATERSWOLDE - nieuwsbrief nr. 1 

De voormalige Bladergroenschool in Paterswolde wordt gereed gemaakt voor de opvang 

van asielzoekers. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de stand van zaken 

van de voorbereidingen voor het nieuwe azc Paterswolde.   
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