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Aan de bewoners en ondernemers van de Patrijslaan tot aan 
Mezenlaan / Nachtegaalstraat, Kwartelstraat, Plevierstraat, 

Houtduifstraat en Statendamweg 
 

Uitnodiging inloopavond: opvang minderjarige 
vluchtelingen aan Elschot 30  
 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari akkoord gegeven om een 
omgevingsdialoog te starten voor een kleinschalige opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen aan 
de Elschot 30 in Oosterhout. Het pand ligt op het bedrijventerrein tegenover de Aldi.   
 
Nieuwe procedure voor omgevingsvergunning 
Eerder gaf de gemeente een omgevingsvergunning af aan projectontwikkelaar Sabes vastgoed voor 
de huisvesting van arbeidsmigranten in het pand. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) wil het 
pand huren van Sabes vastgoed voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen 
(amv’s). Sabes moet hiervoor opnieuw een procedure voor een omgevingsvergunning doorlopen voor 
de huisvesting van vluchtelingen of arbeidsmigranten.  
 
Opvang met 24 uur begeleiding per dag 
Vanaf september 2023 wil het COA maximaal 74 jonge vluchtelingen opvangen aan de Elschot 30. 
Het gaat om minderjarige alleenstaande vluchtelingen tussen 13 en 18 jaar die zonder ouders of 
andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen. Gespecialiseerde 
medewerkers van het COA begeleiden de jongeren 24 uur per dag.  
In Oosterhout vangt het COA al jonge alleenstaande vluchtelingen op in het GR8 hotel. De ervaringen 
hiermee zijn positief. 
 
Inloopavond 
Op 6 februari 2023 organiseert de gemeente samen met het COA, Surplus en Sabes een inloopavond 
over de komst van de jonge vluchtelingen. U kunt langskomen tussen 19.30 tot 21.00 uur. Tijdens 
deze avond informeren wij u graag verder over de procedure en de opvang. Er is ruimte om in 
gesprek te gaan over de opvang, begeleiding en activiteiten voor de kinderen en jongeren.  
 
Plaats: Raadszaal gemeentehuis, Slotjesveld 1, Oosterhout 
Datum: 6 februari 2023 
Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur  
 
U bent van harte welkom om zorgen, vragen of ideeën voor activiteiten met ons te delen. Ook als u 
vrijwillig uw hulp wilt aanbieden ontmoeten wij u graag deze avond.  
 
Meer informatie  
Bijgevoegd is een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.  Deze zijn ook terug te vinden op 
www.oosterhout.nl/amv. Op www.coa.nl vindt u algemene informatie over opvang van vluchtelingen.  
Kunt u niet aanwezig zijn? Of is uw vraag niet beantwoord op onze website? Mail dan uw aanbod of 
vraag naar kvo@oosterhout.nl.  


