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Huisvesting alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) bij Via
Jeugd in Cadier en Keer

Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de vestiging van een opvanglocatie voor vijftig
alleenstaande minderjarige vreemdelingen op het terrein van Via Jeugd. Dit terrein ligt bij
u in de omgeving, halverwege de rijksweg tussen Cadier en Keer en Maastricht. Ook
nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst aanstaande donderdag (30 september)
om 20.00 uur. Meer informatie daarover vindt u aan de achterzijde van deze brief.
Huisvesting alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) bij Via Jeugd
Vanaf begin november zal het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) maximaal
vijftig alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) huisvesten op het terrein van Via
Jeugd in Cadier en Keer. Het gaat om jongens en meisjes in de leeftijd van 15 tot 18 jaar
die hier tijdelijk verblijven totdat ze weten of ze asiel krijgen of niet. Daarna worden ze
opgevangen door voogdijinstelling Nidos (als ze mogen blijven) of ze gaan naar een
andere woonvoorziening van COA. Ze blijven dus tijdelijk bij Via Jeugd. Dat kan drie tot
vijf maanden duren, of soms langer. Ze komen uit Ter Apel waar ze de eerste dagen na
hun aankomst in Nederland zijn opgevangen. Ze zijn dus nog maar net in Nederland. De
jongeren hebben onderweg veel meegemaakt en in het land van herkomst vaak
vreselijke dingen gezien.
De gemeente Eijsden-Margraten wil graag bijdragen aan een veilig onderkomen voor
deze jongeren. Het terrein van Via Jeugd is daar een zeer geschikte locatie voor. In mei
werd het college van B en W op de hoogte gesteld van de plannen en heeft zij na goed
overleg met COA, Via Jeugd, gemeente Maastricht, politie en andere betrokken
instanties positief ingestemd. De huisvesting past binnen het bestemmingsplan. Andere
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afspraken, ook over de veiligheid in en om het terrein, hebben COA en het college van B
en W vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Het contract tussen COA en Via Jeugd
voor de huisvesting van de amv-jongeren is voor 4 jaar aangegaan.
Via Jeugd
Via Jeugd is een jeugdinstelling voor kwetsbare jongeren, die niet thuis of zelfstandig
kunnen wonen en begeleiding nodig hebben. Ze wonen in paviljoens en in het
hoofdgebouw op het terrein van Via Jeugd. Onderaan het terrein zijn vier paviljoens
beschikbaar om de groep amv-jongeren van het COA te huisvesten. De paviljoens staan
op enige afstand van de gebouwen waar de jongeren van Via Jeugd wonen want de
huisvesting van de amv-jongeren en de jongeren van Via Jeugd wordt gescheiden
gehouden. Het COA is verantwoordelijk voor de begeleiding van de alleenstaande
minderjarige vreemdelingen. Via Jeugd voor de jeugdzorgplus-jongeren. De amvjongeren hebben dus hun eigen begeleiders. Wel sluit de huisvesting en de opvang van
de amv-jongeren goed aan bij de activiteiten van Via Jeugd. Via Jeugd en COA zien dan
ook kansen om samen te werken, ook met andere instanties, om bijvoorbeeld
gezamenlijk scholings- en sportactiviteiten te organiseren. Ook kan COA gebruikmaken
van de (beveiligings-)voorzieningen die al aanwezig zijn op het terrein.
Maastricht
Op dit moment verblijven de amv-jongeren nog aan de Parkweg in Maastricht. Maar die
locatie gaat eind november dicht omdat het contract tussen COA en de gemeente
Maastricht na drie jaar afloopt. De nieuwe opvanglocatie bij Via Jeugd, die op de grens
van Maastricht ligt, maakt het mogelijk dat de amv-jongeren in Maastricht naar school
kunnen blijven gaan waar ze nu ook onderwijs volgen. En dat ze ook de dagbesteding in
Maastricht kunnen blijven bezoeken. Bovendien verhuist het huidige begeleidingsteam
van COA mee van Maastricht naar Cadier en Keer. De jongeren blijven dus in hun
vertrouwde omgeving. En de begeleiding is in ervaren handen.
Ervaringen
De ervaringen in Maastricht met de opvang van deze groep zijn positief, ook in de directe
woonomgeving. Dit komt niet alleen door het team van COA-begeleiders dat
professioneel weet om te gaan met deze jongeren die veel hebben meegemaakt. Maar
ook door de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals gemeente, COA,
Nidos, politie en andere betrokken instanties die ervoor zorgen dat zich weinig problemen
voordoen. Die samenwerking wordt op de nieuwe locatie uiteraard voortgezet.
Informatie(bijeenkomst)
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft na het lezen van deze brief. Op
www.eijsden-margraten.nl vindt u vanaf 28 september meer informatie. Ook over de
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mogelijkheden om deel te nemen aan een omwonendencommissie of om op andere
manieren mee te helpen, als u dat zou willen.
Aanstaande donderdag 30 september om 20.00 uur vindt er een informatiebijeenkomst
plaats in het gemeentehuis van Eijsden-Margraten, Amerikaplein1. Burgemeester Cox en
medewerkers van de gemeente, het COA en Via Jeugd zullen aanwezig zijn om uw
vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan. Om deel te kunnen nemen,
verzoeken wij u om uw coronatoegangsbewijs mee te nemen. Dit is het bewijs dat u
volledig gevaccineerd bent, corona heeft gehad of een negatieve testuitslag van
maximaal 24 uur oud. Dit kan digitaal via de app op uw telefoon of op papier. Meer
informatie leest u op: www.rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs. Bij de ingang wordt
hierop gecontroleerd.
Heeft u nu al een dringende vraag of opmerking? Bel dan (043) 458 84 88 of stuur een
mail aan: sem@eijsden-margraten.nl.
Tot slot
We hebben er alle vertrouwen in dat we in overleg met u en samen met COA, Via Jeugd
en andere partijen die hierbij betrokken zijn, de huisvesting van deze jongeren in goede
banen kunnen leiden zodat zowel u als de jongeren zich daar veilig bij voelen.

Met vriendelijke groet,
De Burgemeester van Eijsden-Margraten,

Drs. G.J.M. Cox
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