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Ter attentie van: 

mevr. Timmers Katrien dhr. Wim Haest 

gemeenteraadsvoorzitter algemeen directeur 

p/a NAC 

Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren  

Houthalen-Helchteren, 17-01-2019  

Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 24-01-2019  

             opvangcentrum asielzoekers Helchteren   

             behandelaar: Maarten Houben   

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

Nadat eerder was aangekondigd dat het opvangcentrum voor asielzoekers 
in Helchteren eind vorig jaar zou sluiten, besliste de federale overheid in 
september van vorig jaar om het asielcentrum toch open te houden tot eind 
juni 2019. De opvangnood steeg dermate, dat deze verlengde opening 
noodzakelijk was.  

De voorbije jaren verliep de werking van het asielcentrum in een vrij 
positieve sfeer ten aanzien van de Helchterense buurt. De laatste maanden 
bereiken ons echter terug meer vragen vanuit de buurtbewoners omtrent het 
centrum en de mensen die er verblijven. Hierop inspelend willen we als 
BUUR-fractie enkele concrete vragen stellen rond dit centrum en haar 
huidige werking.  

Heeft het gemeentebestuur een overzicht van het aantal personen dat 
momenteel in het centrum verblijft? De voorgaande jaren werkte het 
centrum ook met een buurtbemiddelaar; een verbindingspersoon die in 
nauw contact staat met de buurtbewoners. Is deze persoon momenteel nog 
actief en hoe verloopt zijn of haar werking?  

Bijkomend investeerde het gemeentebestuur ook 5.000 euro in het 
‘maatjesproject’ van het Limburgs Platform Vluchtelingen vzw. Hoe is dit 
project verlopen, hoeveel vrijwilligers hebben deelgenomen aan dit project 
en hoeveel asielzoekers werden er bij betrokken? Is deze evaluatie positief 
en zal ons bestuur de verderzetting van dit project blijven ondersteunen?  
 
Als laatste onderdeel van onze vraag, richten we ons op zogenaamde 
overlastperikelen die verschillende buurtbewoners de laatste tijd aanhalen. 
Tonen politionele interventies aan dat deze overlastperceptie klopt en zo ja, 
welke strategie staat hier dan tegenover teneinde dit in te dijken?  

Graag vernemen wij een antwoord op deze vragen op de komende 
gemeenteraad.  

Onze dank alvast, 

Stijn Van Dingenen 
fractievoorzitter BUUR  


