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Geachte raadsleden,

Met deze brief informeren we u over de voortzetting van de Tussenvoorziening (TuVo) in Eelde voor de 
tijdelijke huisvesting van statushouders en kansrijke asielzoekers in de voormalige vliegschool DFA. 
 
Het COA neemt deze voorziening 1 januari, na afronding van de pilotfase, over van Inlia en heeft ons om 
medewerking aan de verlenging gevraagd. Het gaat om een periode van een half- tot maximaal twee 
jaar. Zoals u weet is de Tussenvoorziening er sinds 2016. 
 
Wij willen die medewerking graag geven. De bewoners van de Tussenvoorziening zijn onze nieuwe 
buren. Ze blijven in Nederland en worden daarom, om goed in onze samenleving te integreren, intensief 
begeleid. Ook lokale vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en ondernemers werken aan de 
begeleiding mee.
 
Wij  zijn als college niet alleen daarom positief over de Tussenvoorziening. Wij geloven in de 
kleinschalige, in een dorp behapbare manier van werken van de TuVo. Geen 1.500 mensen in één groot 
wooncomplex. En de opvang is de afgelopen vier jaar rustig en goed verlopen. Er zijn geen 
noemenswaardige incidenten geweest. 
 
Wij hebben, zoals vier jaar geleden afgesproken, de omwonenden in mei om hun mening over een 
eventuele verlenging gevraagd, via een oproep in de krant. De reacties waren uitsluitend positief. Voor 
ons als college is er daarom alle reden om aan de verlenging mee te werken.
 
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders
 

J.W. Westen drs. M.J.F.J. Thijsen
loco-gemeentesecretaris burgemeester
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