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Nieuwsbrief 2, 17 juni 2022 

 

In deze tweede nieuwbrief brengen we u op de hoogte van wat er momenteel speelt rondom de tijdelijke 

huisvesting van asielzoekers in de crisisnoodopvang aan de Boekelsedijk in Zeeland.  

 

Inrichting van de locatie 
Afgelopen maandag, 13 juni, is daadwerkelijk gestart met de werkzaamheden. Het belangrijkste werk 

was het inrichten van het bouwterrein. Dan gaat het om werkzaamheden als het aanbrengen van de 

rijplaten om het terrein zo min mogelijk te beschadigen en een goede bereikbaarheid voor hulpdiensten 

te garanderen. Daarnaast zijn bouwhekken geplaatst en zijn de toegangspoort en de doorgang bij de 

beveiliging gerealiseerd. Hier moet iedereen die het terrein op- of afgaat zich melden. Er zijn 

veiligheidscamera’s geplaatst, op het terrein en in de nabije omgeving. Die blijven de komende weken 

staan, tot alle voorzieningen op het terrein weer gedemonteerd en opgehaald zijn door de leverancier.  

Ook is verlichting geplaatst, en staan op de parkeerplaats aggregaten voor de stroomvoorziening op het 

terrein. Daarbij is gekozen voor geluidsarme aggregaten die geen overlast geven, en er komen hekken 

omheen met doeken, zodat de aggregaten uit het zicht staan. Er staat één hoofdaggregaat, en een 

noodaggregaat. Als de stroom uitvalt, levert het noodaggregaat na 7 seconden de stroom. Zo weten we 

zeker dat alle elektrische apparaten zoals verlichting en camerabewaking blijven werken.  

 

Deze week zijn ook de funderingen voor de units gelegd, is de hoofdwaterleiding aangesloten en vertakt 

over het terrein.  

 

Komende dagen maken we de fundering af. Begin volgende week volgt de plaatsing van de units, en 

volgende week donderdag en vrijdag wordt de centrale paviljoentent geplaatst. De levering van de 

materialen volgt een vaste route, achterom door de polder, vanaf de Bergmaas via de Udenseweg, 

Brand en Boekelsedijk. Dat is de kortst mogelijke route vanaf de provinciale weg, met de minste 

drempels, zodat zo weinig mogelijk overlast ontstaat. Om dezelfde reden wordt transport zo veel 

mogelijk gecombineerd, zodat er minder bewegingen zijn. Daarom is er bijvoorbeeld voor gekozen om 

twee units per vrachtwagen te vervoeren in plaats van één, zoals gebruikelijk is.  

 

Maandag 27 en dinsdag 28 volgt de inrichting van de units en de centrale paviljoentent, en worden de 

voorraden voor de locatie geleverd. Op dinsdagavond 28 juni bent u dan welkom om een kijkje te komen 

nemen. Zie voor meer informatie daarover verderop in deze nieuwsbrief.  

 

Aanbiedingen voor hulp 
We hebben van verschillende omwonenden de vraag gekregen of ze iets kunnen doen om te helpen, en 

waar ze zich dan kunnen melden. Heel fijn dat mensen zich in willen zetten voor de asielzoekers die hier 

komen. We kunnen straks zeker ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld bij activiteiten zoals een 

wandeling maken en spelletjes doen, maar ook bij zaken als het uitdelen van het avondeten. Als u 

belangstelling heeft kunt u dat melden op crisisopvang@gemeentemaashorst.nl, met in de 

onderwerpregel ‘hulp aangeboden’. Zodra we weten hoe we dat gaan coördineren, nemen we contact 

met u op. Dat zal in de loop van volgende week zijn.  

 

 

Tweede informatiebijeenkomst 
Een aantal omwonenden kon niet aanwezig zijn bij de eerste informatiebijeenkomst op vrijdag 10 juni. 

Daarom volgt er een tweede bijeenkomst op dinsdagavond 21 juni, om 19.30 uur in de kantine van 

Festilent. U bent daarvoor eerder al per mail uitgenodigd.  

Namens de gemeente Maashorst is onder anderen burgemeester Rüpp aanwezig voor een toelichting en 

antwoord op vragen. Ook is hiervoor Ron van Ooijen van het COA aanwezig. 

Als u zich hiervoor nog niet heeft aangemeld kan dat nog steeds via het mailadres 
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crisisopvang@gemeentemaashorst.nl, met vermelding van ‘bijeenkomst’ in de onderwerpregel. Graag 

ook melden met hoeveel personen u komt.  

 

 

Bekijken van de locatie 
Op dinsdag 28 juni, de dag voor de bewoners van de tijdelijke opvang komen, zijn omwonenden welkom 

om een kijkje te komen nemen op de locatie van de crisisnoodopvang. Omdat we daarvoor veel 

belangstelling verwachten, werken we met blokken van een half uur. Bovendien willen we deze 

gelegenheid vooral bieden aan de omwonenden. Daarom vragen we u om u aan te melden. Dat kan ook 

weer via crisisopvang@gemeentemaashorst.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘bekijken locatie’’. Graag 

horen we met hoeveel mensen u komt. En om er zeker van te zijn dat vooral de direct omwonenden ook 

de ruimte en de tijd hebben, is het fijn als u ook meldt in welke straat u woont.  

We werken met vier tijdsblokken: van 18.30 tot 19.00 uur, van 19.00 tot 19.30 uur, van 19.30 tot 20.00 

uur en van 20.00 tot 20.30 uur. Als u een voorkeur voor een tijd opgeeft, proberen we daar zo veel 

mogelijk rekening mee te houden.  

Aanmelden kan tot en met zaterdag 25 juni.  

 

Tussenevaluatie 
Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 juni heeft burgemeester Paul Rüpp u toegezegd met u in gesprek 

te gaan over hoe de ervaringen met de crisisnoodopvang zijn. De eerste keer dat we dit doen is op 

woensdag 6 juli, dan draait de opvang acht dagen. De bijeenkomst is van 19.30 tot 20.30 uur in de 

kantine van voerbalvereniging Festilent. U kunt zich hiervoor aanmelden met een mail naar 

crisisopvang@gemeentemaashorst.nl, vermeld u aub in de onderwerpregel ‘ervaringen delen’.  

 

 

 

Webpagina 
Alle informatie die u in deze nieuwsbrief aantreft, vind u ook op de speciale webpagina over de 

crisisnoodopvang: Crisisnoodopvang Maashorst | Gemeente Maashorst. Daar vindt u ook de veel 

gestelde vragen met de antwoorden.  

 

Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar crisisopvang@gemeentemaashorst.nl.  
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