
Beste buurtbewoner,

Zoals u hebt vernomen, opent Fedasil begin 2020 een tijdelijk opvangcentrum in Koksijde. 

Het gaat om tijdelijke opvang van personen die internationale bescherming hebben 

aangevraagd in ons land. 

De opvang gebeurt in de voormalige luchtmachtbasis van Defensie, waar tijdens de 

asielcrisis van 2015 ook opvang door Fedasil werd georganiseerd. Er is plaats voor maximum 

300 personen. Het centrum blijft open tot eind juni 2020.

Momenteel brengt Fedasil alles in gereedheid om in de opvang (bed, bad en brood) te 

kunnen voorzien. Een team van professionele medewerkers zal 24 uur op 24 instaan voor 

de sociale en medische begeleiding van de asielzoekers en de goede en veilige gang van 

zaken in het opvangcentrum. Hiertoe werken we nauw samen met de betrokken diensten 

van de gemeente. 

Fedasil doet er alles aan om deze tijdelijke opvang in de beste omstandigheden te laten 

verlopen en dankt u alvast voor uw begrip.

Om te antwoorden op eventuele vragen van inwoners van Koksijde, organiseren we 

op woensdag 22 januari van 16 uur tot 19 uur een infomarkt in de VIP-zaal van KVVC 

(voetbal Koksijde) in het sportpark in Koksijde-Dorp (Pylyserlaan 34). U kan er doorlopend 

langskomen om de verschillende infostands (Fedasil, Agentschap voor Integratie en 

Inburgering, politie, gemeente) te bezoeken en uw vragen te stellen.

Thomas Vancraeynest

Centrumverantwoordelijke a.i.

TIJDELIJKE OPVANG VAN ASIELZOEKERS IN KOKSIJDE



Waarom een opvangcentrum in Koksijde? 
Sinds verschillende maanden neemt het aantal asielzoekers in België toe. Doordat er meer 

personen in de opvang verblijven, is er een tekort aan beschikbare opvangplaatsen. Daar-

om openden Fedasil en Rode Kruis de afgelopen maanden tijdelijke opvangcentra, in o.a. 

Deurne, Lommel, Zaventem, Moeskroen, Jambes, Leopoldsburg, Zoutleeuw en Mechelen. 

Wie wordt er opgevangen in Koksijde?
De personen die opvang krijgen hebben in ons land een verzoek om internationale 

bescherming (asiel) gedaan. Zij komen vaak uit conflictgebieden en wachten op een uit-

spraak in hun asielprocedure. Het gaat om diverse profielen: gezinnen en alleenstaanden, 

mannen en vrouwen. 

Over hoeveel asielzoekers gaat het?
In totaal zullen er maximaal 300 personen worden opgevangen in het centrum. Deze zul-

len stapsgewijs toekomen in de loop van de komende weken. De eerste bewoners komen 

ten vroegste aan eind januari 2020. 

Gaan de kinderen van het opvangcentrum hier naar school? 
Net zoals Belgische kinderen, zijn de kinderen in het opvangcentrum leerplichtig. Fedasil 

zal met de scholen in de omgeving overleggen om dit in goede banen te leiden. 

Hoe brengen de asielzoekers in het asielcentrum hun tijd door? 
In een opvangcentrum ontvangen asielzoekers de materiële hulp waarop ze wettelijk recht 

hebben. Het gaat om de basisbehoeften: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzie-

ningen en kledij. De asielzoekers dragen zelf hun steentje bij in het onderhoud van de 

gemeenschappelijke lokalen.

In het opvangcentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd om de asielzoekers 

een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. Het gaat om een open opvangcentrum. Dit wil 

zeggen dat de asielzoekers vrij zijn om het centrum te verlaten. De medewerkers zorgen 

ervoor dat de bewoners de regels van het centrum respecteren. 

Kan ik iets doen om te helpen?
Alle professionele hulpverlening wordt gecoördineerd door Fedasil. Voorlopig ligt de 

focus op de opstart van het centrum. Als deze opstartfase achter de rug is, willen wij – net 

zoals in 2015 - graag een vrijwilligerswerking opstarten en een oproep doen voor kleding 

en materiaal. Wij zullen de buurtbewoners ook uitnodigen voor een nadere kennismaking. 
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