
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Maashorst | Markt 145 | 5401 EJ Uden | Postbus 83 | 5400 AB Uden 
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Aan de bewoners van dit pand 

uw kenmerk ons kenmerk behandeld door datum 

  Karen Pleunis 7 juni 2022 

    

onderwerp bijlage telefoonnummer verzonden 

  0413 – 281 911  

Geachte heer/mevrouw, 

 

De toestroom van asielzoekers naar het aanmeldcentrum in Ter Apel is nog steeds erg groot. Er is te 

weinig ruimte om alle mensen op te vangen. Mensen slapen noodgedwongen buiten, en de 

omstandigheden zijn erbarmelijk. U heeft er ongetwijfeld iets over gezien in de media. Het Centraal 

Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) luidt de noodklok en heeft ook ons gevraagd of er ruimte is om 

mensen tijdelijk op te vangen. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de staatssecretaris hebben 

een oproep gedaan aan de veiligheidsregio’s om ondersteuning.  

Gemeente Maashorst behoort tot de Veiligheidsregio Brabant Noord. Omdat verschillende gemeenten in 

deze Veiligheidsregio al verantwoordelijkheid hebben genomen, hebben wij aangegeven dat we hier aan 

mee willen werken.   

 

Daarom worden vanaf 29 juni 150 asielzoekers opgevangen, voor een periode van twee à drie weken. 

Daarvoor wordt een opvanglocatie gerealiseerd op het terrein van het reserveveld van RKSV Festilent in 

Zeeland, in de vorm van veertig woonunits die elk geschikt zijn voor vier personen. Dit is een omheind 

terrein met eigen toegangspoort en voldoende ruimte voor voorzieningen rondom de woonruimten, zoals 

beveiliging, recreatieve dagbesteding, catering en sanitaire voorzieningen.  

 

Wij hebben mogelijkheden om dit te realiseren, en voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een 

bijdrage te leveren aan de verzoeken van COA, VNG en staatssecretaris, zoals we dat eerder dit jaar ook 

hebben gedaan voor vluchtelingen uit Oekraïne. We hopen op uw begrip en op dezelfde warmte en 

gastvrijheid die u eerder hebt getoond voor mensen in nood.  

 

Komende vrijdag, 10 juni,  houden we aan het begin van de middag een informatie-bijeenkomst. We 

informeren u zo snel mogelijk over de locatie en het precieze tijdstip.  

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het College, 
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{Signer1}} 

 

 

drs. P.L.A. Rüpp 

Burgemeester 
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