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Azc's Assen en Hoogeveen
houden 500 plekken over
WILLEM DEKKER
ASSEN/HOOGEVEEN De asielzoekers-

cent~a (azc's) in Asse~ en Hoogeveen komen voor de helft leeg te,
staan. Beide azc's vangen straks elk
vijfhonderd vluchtelingen op.
Het oude NAM-kanto.o.r aan de Schepersmaat in Assen is verbouwd tot
asielzoekerscentrum voor duizend
vluchtelingen. Het werk is nagenoeg
klaaf. De eerste vierhonderd vluchtelingen uit de tijdelijke units op het
terrein zijn verhuisd naar de nieuwe
opvang, Maar de aangekondigde
duizend vluchtelingen zullen hier
voorlopig niet gaan wo.nen. '
"Wij maken het gebouw af zoals

afgesproken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en gemeente. Dat betekent dat we duizend appartementen "öpleveren. Het
maakt ons niet uit of er één of duizend vluchtelingen in worden o.ndergebracht", zegt Torn Genee, een
van de drie eigenaren van het oude
NAM-pand. "We zijn met de -laatste
woningen bezig. Iri juni moet deverbouw klaar Zijn." Over een paar weken verdwijnen ook de tijdelijke
units bij het gebouw aan de Schepersmaat.
Het CentraalOrgaan opvang
Asielzoekers (COA) huurt het pand
voor zes jaar en zit vast aan het
huurcontract. "De vijfhonderd plekken die over zijn, houden we achter

Modeshow o~p catwalk van

Aangekondigde
1000 vluchtelingen
in nieuw azc Assen
komen er niet
de hand ah de stroom asielzoekers
weer aantrekt", zegt woordvoerster
Alet Bouwmeester.
Het COA huurt in Hoogeveen de
voormalige gevangenis De Grittenborgh van het' Rijk. Het contract
loopt op 1 januari af. Het COA kiest er
voor de locatie niet te sluiten, maar
het aantal opvangplekken terug te
brengen van duizend naar vijfhen-

derd. "Oo.k houden we vijftig plekken aan voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen", zegt Bouwmeester: In Hoogeveen werden het
afgelopen jaar al rriinder vluchtelingen opgevangen. Het aantal schommelde rond de 560.
In Emmen gaat de capaciteit van
het azc aan de Wilhelmsweg terug
. van 600 naar 400 plekken. Daarmee,
heeft het COA in Drenthe een buffer
van 1200 plekken achter de hand.
Eerder werd bekend dat het azc in
Oranje (770 plekken) in oktober sluit
en de opvang in Vledder (200) is al
dicht. De oude gevangenis Groot
Bankenbosch in Veenhuizen houdt
zijn functie als aanmeldcentrum
voor 500 personen.
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EMMEN Het programma van
Retropop is met het contracteren van de Nederlandse band
Loïs Lane compleet. D~ groep
rond de zussen Suzanne en
Monique Klemann opent op 10
[uni.de Nederpopstage. Loïs
Lane brak door met It's The First
Time. Op het festival staan onder andere Rodger Hodgson
(Supertramp), The Pretenders,
Fischer Z, Chris Norman (Smokie), Doe Maar en Pé en Rinus.
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Marrit Adema wint
Jeugd NK schaken
"

ASSEN Marrit Adema (14) uit

Meppel werd afgelopen weekeinde Nederlands kampioen
schaken inhaar Ieeftijdscategorie. Op de Jeugd Schaalc.Kampioenschappen in Assen. bleef ze
negen speelronden lang ongeslagen. De Meppelse, leerling
van 3VWo.+ van Stad en Esch,
kreeg zaterdagmiddag in Hotel
Van der Valk de beker uitgereikt.
In september mag ze naar de EK
in Roemenië, pagina 19

Gedenkteken voor
slachtoffers station
HOOGEVEEN Op het treinstation
in Hoogeveen wordt woensdag
een gedenkplaquette onthuld
o.m slachtoffers te herdenken '
die in de Tweede Wereldoorlog
op en rond het NS-statio.n zijri
gevallen. Het gedenkteken, een
initiatief van de Historische
Vereniging Die Luyden van 't
Ho.o.ge Veene met NS, is er vo.o.r
, o.mgeko.men militairen, burgers,
en perso.neelsleden van NS.

Fietsster gewond na
aanrijding met auto
HOOGHALEN Een meisje uit Landgraafis zaterdag gewo.nd geraakt
to.en ze o.p haar fiets werd aangereden do.o.r een auto. Datgebemde bij Ho.o.ghalen. Ze
fietste richting Smilde en slo.eg
op de kruising niet de' Bo.ermarkeweg en de Hijkerweg linksaf'
to.en ze van achteren werd aangereden do.o.r e~n autQ..mobilist
(82) uit Bo.vensmilde. Het meisje
is met o.nbekend letsel naar het
ziekenhuis gebracht. ,

Lintje voor man
die het" wild telt

HOOGEVEÈN Modellen showen zondagmiddag de nieuwste trends op modegebi.ed in hét stadshart van Hoogeveen. Niet op zomaar een podium, maar. op een catwalk
van liefst 100 meter over waterkunstwerk De Cascade. Het was,de tweed~editie van het evenement Modestad Hoogeveen, georganiseerd door Stichting 'Centrummanagement in samenwerking met Marketing Hoogeveen, Alfa-college Haageveen, Boom Nieuwsmedia en Janny Schenk~1 yan Livera Hoogeveen. Naast de modeshow
waren er meer activiteiten op het gebi'ed van mode en lifestyle. Tegelijkertijd was het koopzondag, wat zorgde voor nog meer drukte in het centrum. FOTO GERRIT BOER
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Ook Lois Lane oP' ,
Retropop in Emmen

IE EXLOËRMOND Harm Hulsho.f
~. , .uit 1e Exlo.ërmond heeft záterdag
een ko.ninklijke o.nderscheiding
gekregen. Dat gebeurde in Dalerveen tijdens' de vieringvan het
2s-jarige bestaan van Wild Be:
heers Eenheid De Dalgronden. .
Hulsho.f is 'sinds de o.prichting
van De Dalgro.nden in 1992 fauna-secretaris. Hij is verantwo.o.rdelijk vo.o.r de tellingen en de
juiste administratie van het wild.
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