
 
 
 
 

 
 
 

Groningen, 1 september 2022 
 
 
Geachte omwonende(n) van de Nieuwe Kerk, 
 
Met deze brief informeren wij u over het tijdelijke verblijf van dakloze vluchtelingen in de 
Nieuwe Kerk. Het gaat om asielzoekers die zich hebben gemeld bij het Aanmeldcentrum Ter 
Apel, maar die nog niet door het COA kunnen worden opgevangen. 
  
Vanwege het gebrek aan doorstroom in de asielketen is er capaciteitsgebrek bij het COA. 
Daarom verblijven er al wekenlang honderden asielzoekers op het grasveld voor het 
aanmeldcentrum - ongetwijfeld heeft u berichten in de media daarover gezien. 
 
De staatssecretaris van Justitie & Veiligheid Van der Burg, de voorzitter van de 
Veiligheidsregio Groningen, burgemeester Koen Schuiling, de burgemeester van de 
gemeente Westerwolde (waarin Ter Apel ligt) en de voorzitter van het Veiligheidsberaad, 
burgemeester Bruls van Nijmegen, hebben allemaal herhaaldelijk alle gemeenten in 
Nederland opgeroepen om het COA te helpen crisisnoodopvangplekken te vinden. Zo 
worden asielzoekers tijdelijk opgevangen in sporthallen en paviljoententen. 
 
Afgelopen zondag kreeg INLIA een dringende vraag om hulp, omdat het de overheid nog 
steeds niet lukte voor iedereen bij het aanmeldcentrum onderdak te regelen, terwijl de 
Inspectie voor Gezondheid inmiddels alarm had geslagen in verband met de slechte 
hygiënische omstandigheden in Ter Apel.  
 
Sinds zondag jl. worden daarom op diverse plekken in de stad en provincie Groningen en in 
Drenthe asielzoekers opgevangen (mannen, vrouwen en kinderen). Zij worden begeleid door 
professionele medewerkers van INLIA en honderden vrijwilligers uit diverse kerken. Deze 
opvang vindt plaats in afstemming met de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, het 
COA en het Ministerie van Justitie & Veiligheid. We streven ernaar de asielzoekers onderdak 
te bieden totdat het COA door het openen van nieuwe (nood)opvanglocaties voldoende 
capaciteit heeft gecreëerd. We verwachten dat uiterlijk 10 september 2022 de opvang in de 
Nieuwe Kerk weer beëindigd zal worden. 
 
Meer informatie: 
Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft kunt u bellen met INLIA, tel 050-3138181 of 
een mail sturen aan crisisopvang@inlia-projecten.nl   
 
Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groet, 
 



John W R van Tilborg, 
Directeur 
 
INLIA 
Jacobijnerstraat 5 
9712 HZ  GRONINGEN 
T 050-3138181 
E  info@inlia-foundations.nl 
W www.inlia.nl 
 
Wat is INLIA? 
De Stichting INLIA is opgericht in 1988 in Groningen door lokale geloofsgemeenschappen uit diverse Europese 
landen,  die zich het lot van asielzoekers in nood aantrekken. Ons bureau coördineert het netwerk van kerken 
die asielzoekers helpen, en geeft ook rechtstreeks maatschappelijke en juridische hulp aan asielzoekers in nood. 
Sinds meer dan 20 jaar helpt INLIA ook burgerlijke gemeenten die met dakloze asielzoekers worden 
geconfronteerd. Voor de gemeente Groningen voert INLIA sinds 2019 het project Landelijke Vreemdelingen 
Voorziening uit; in dat kader wordt niet alleen bed, bad, brood geboden, maar wordt ook gewerkt aan een 
bestendig toekomstperspectief. 


