
	  
Doel:	  
Tijdelijke,	  flexibele,	  veilige	  en	  kleinschalige	  duurzame	  
huisves8ng	  voor	  asielzoekers/vluchtelingen,	  die	  overal	  
(her)plaatsbaar	  is.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Voordelen:	  
§  Flexibele	  opvang,	  naar	  behoeAe,	  c.q.	  noodzakelijk	  

aantal	  units	  
§  Makkelijk	  verplaatsbaar,	  aDreekbaar	  en	  

herbruikbaar	  
§  Gevarieerde	  plaatsing	  creëert	  een	  aantrekkelijkere	  

leefomgeving	  
§  Energie	  neutraal	  
§  Rela8ef	  weinig	  infrastructuur	  nodig	  
§  Kostenefficiënt	  
§  Duurzame	  uitstraling	  
§  Inspirerend	  voorbeeld	  
§  Bevorderen	  bewustwording	  duurzaamheid	  
§  Draagt	  bij	  aan	  milieudoelstellingen	  

Voor	  een	  op8maal	  resultaat	  is	  het	  van	  belang	  dat	  
de	  verschillende	  onderdelen	  in	  samenhang	  worden	  
ontwikkeld.	  De	  opzet,	  nadere	  uitwerking	  en	  
detaillering	  van	  zowel	  plan	  als	  uiteindelijke	  kosten	  
doen	  wij	  graag	  met	  uw	  gemeente	  en	  lokaal	  
betrokken	  par8jen.	  	  



De	  noodzaak	  en	  bereidheid	  om	  vluchtelingen	  op	  te	  
vangen	  neemt	  snel	  toe.	  Gemeenten	  willen	  zorgdragen	  
voor	  een	  snelle	  en	  veilige	  opvang	  van	  de	  vele	  
asielzoekers	  in	  de	  regio.	  
	  
Tegelijker8jd	  is	  het	  beleid	  dat	  Nederland	  op	  een	  
nieuwe,	  duurzame	  en	  (kosten-‐)	  efficiënte	  manier	  moet	  
omgaan	  met	  de	  basis	  nexus:	  energie,	  water	  en	  voedsel.	  
	  
Het	  COA	  streeA	  er	  naar	  zijn	  loca8es	  duurzaam	  te	  
ontwikkelen.	  Het	  verdient	  sterk	  de	  voorkeur	  dat	  beide	  
doelstellingen:	  snelle	  flexibele	  opvang	  en	  
duurzaamheid/veiligheid	  geïntegreerd	  worden.	  	  
	  

Strateq	  denkt	  mee	  aan	  ,jdelijke,	  duurzame	  	  
en	  veilige	  woonopvang	  vluchtelingen…	  

Waarom	  Strateq?	  
Strateq	  is	  gespecialiseerd	  op	  het	  gebied	  van	  Smart	  
Resilient	  Ci8es	  en	  werkt	  zowel	  in	  Europa	  als	  in	  de	  USA.	  
	  
Strateq	  vindt	  dat	  het	  bieden	  van	  huisves8ng	  alleen	  niet	  
voldoende	  is.	  Een	  zinvolle	  bijdrage	  van	  de	  bewoners	  
aan	  hun	  buurt	  is	  minstens	  zo	  belangrijk.	  	  
Hiermee	  wordt	  de	  saamhorigheid	  vergroot	  en	  daarmee	  
de	  leeDaarheid	  en	  veiligheid.	  	  
	  
Voorstel:	  
Strateq	  wil	  samen	  met	  de	  (lokale)	  overheid	  in	  
Nederland	  bijdragen	  aan	  een	  humane	  en	  duurzame	  
opvang	  van	  (8jdelijke)	  migranten.	  Strateq	  heeA	  een	  
duurzame	  en	  op	  maatwerk	  gerichte	  aanpak.	  In	  een	  
persoonlijk	  gesprek	  kunnen	  de	  mogelijkheden,	  nadere	  
uitwerking	  en	  detaillering	  	  worden	  besproken.	  
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