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De eerste asielzoekers komen aan in Koksijde

Woensdagavond 7 oktober komen de eerste bewoners aan in het opvangcentrum van Koksijde. Zoals dat ge-

bruikelijk is bij een nieuw opvangcentrum, zal de opening gefaseerd verlopen. Het opvangcentrum van Koksij-

de zal uiteindelijk 400 asielzoekers opvangen. 

Op 18 september besliste de federale regering om 700 tijdelijke opvangplaatsen te creëren op de militaire sites van 

Koksijde en Lombardsijde. Fedasil neemt het beheer van deze nieuwe opvangcentra op zich. 

Woensdagavond 7 oktober arriveert een eerste groep asielzoekers in het opvangcentrum van Koksijde. De plaatsen in 

het centrum zullen vanaf dan geleidelijk worden opgevuld. Als het centrum 300 bewoners telt, volgt er een evaluatie. 

Daarna wordt de capaciteit uitgebreid naar 400 plaatsen, zoals werd goedgekeurd door de federale regering. 

Profiel van de bewoners

De nieuwe bewoners zijn zowel alleenstaanden als gezinnen en de meesten zullen enkele maanden in het opvangcen-

trum verblijven. Het merendeel van de asielzoekers komt uit conflictgebieden in Syrië, Irak en Afghanistan.

25 medewerkers aan de slag

Fedasil werft 46 tijdelijke medewerkers aan voor de begeleiding en de omkadering van de asielzoekers in Koksijde. 

25 nieuwe medewerkers (maatschappelijk werkers, logistiek medewerkers, onthaalmedewerkers) zijn al sinds dins-

dag 6 oktober aan de slag. De eerste weken zal een team van ervaren medewerkers van Fedasil de nieuwe collega’s 

bijstaan om de opstart in goede banen leiden. 

De functies van directeur, adjunct-directeur en buurtmedewerker zijn nog niet ingevuld. Geïnteresseerden kunnen 

de vacatures raadplegen op de website van Fedasil: www.fedasil.be/jobs. De directrice van het opvangcentrum van 

Fedasil in Poelkapelle zal in deze eerste fase ook de leiding van het opvangcentrum in Koksijde op zich nemen. 

Nieuwsbrief voor de buurt

De buurtbewoners zullen binnenkort een eerste nieuwsbrief van het opvangcentrum in de bus krijgen. Met deze 

nieuwsbrief informeert Fedasil de buurt over de werking van het centrum en over zijn bewoners. Het opvangcentrum 

zal in de toekomst ook opendeurdagen, rondleidingen en evenementen organiseren voor buurtbewoners, scholen en 

groepen. Het opvangcentrum van Koksijde heeft een eigen webpagina op www.fedasil.be, waar u meer informatie 

vindt over giften en vrijwilligers. 

Open opvangcentrum

Het nieuwe opvangcentrum van Koksijde is een open centrum net zoals alle andere centra van Fedasil. De bewoners 

mogen zich dus vrij binnen en buiten bewegen, maar ze moeten wel het huishoudelijk reglement respecteren. Het 

centrum biedt onderdak, voeding, medische zorgen en sociale begeleiding aan asielzoekers tijdens de behandeling 

van hun asielaanvraag. De kinderen zullen naar school gaan. Het opvangcentrum maakt hierover afspraken met scho-

len uit de buurt. 

De luchtmachtbasis van Koksijde is een actieve militaire kazerne. De gebouwen waarin de asielzoekers zullen verblij-

ven, worden volledig afgescheiden van de rest van de kazerne. 
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Ter attentie van de journalisten – Bezoek aan het centrum 

Fedasil zal de media binnenkort uitnodigen voor een bezoek, wanneer het centrum zijn normale werkritme 

heeft gevonden. Intussen herinneren wij de pers eraan dat een opvangcentrum privaat domein is, en verzoe-

ken wij de pers om de rust en de privacy van de bewoners van ons opvangcentrum te respecteren. 
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