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Nieuwsbrief 3, donderdag 23 juni 

 

In deze 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 

Deze week is gestart met het plaatsen van de units, ze zijn al te zien vanaf de openbare weg. Verder 

worden momenteel de wateraansluitingen en afvoeren van de douches en toiletten aangesloten. Daarna 

worden monsters genomen van het water, om te testen op de kwaliteit en de aanwezigheid van 

legionella. Komende dagen worden elke dag units gebracht en geplaatst. Inmiddels zijn ook 2 

opslagcontainers geplaatst voor opslag van voorraden en was.  

Donderdag 24 juni wordt gestart met het plaatsen van de paviljoentent, die bestemd is voor recreatie en 

als kantine wordt gebruikt. Vanwege de tijdsdruk wordt hier ook in het weekeinde aan doorgewerkt.  

Donderdag worden ook de bedden geleverd en in elkaar gezet. De units worden in de loop van de week 

ingericht met de bedden en het andere meubilair.  

Vrijdag komen er wifipunten, en ergens in de komende dagen komen er afvalbakken op het terrein.   

Hier vindt u de meest recente plattegrond van het terrein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon en telefoonnummer  
Tijdens de informatiebijeenkomsten is toegezegd dat er een contactpersoon en een speciaal 

telefoonnummer komt voor omwonenden, waar zij terecht kunnen met eventuele klachten. De 

contactpersonen worden de locatiemanagers en de beveiliging. Het telefoonnummer is 06 – 3890 9917.  

Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar, vanaf woensdagmorgen 29 juni 09.00 uur. Tot die tijd kunt u 

contact leggen met de gemeente via crisisopvang@gemeentemaashorst.nl .  

 

 

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

daar maken we heel graag gebruik van. We hebben twee soorten hulp nodig: hulp bij bemensing, en hulp 

bij activiteiten.  

 

Hulp bij de bemensing wordt door de veiligheidsregio gecoördineerd. Zij schrijven hierover:  

 

Gemeente Maashorst vormt met tien andere gemeenten de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Al deze 

gemeenten leveren mensen voor het bemensen van de crisisnoodopvanglocatie Maashorst aan de 

Boekelsedijk. We hebben echt nog meer mensen nodig, om het rooster rond te krijgen. 

 

In de periode van 29 juni t/m 13 juli wordt per dag gewerkt met drie diensten, de voorlopige tijden van 

de diensten (kan nog iets wijzigen) zijn van 07.00 - 12.30 uur, van 11.30 – 17.00 uur en van 16.30 – 22.00 

https://www.gemeentemaashorst.nl/data/downloadables/1/2/1/3/terreininrichting-cno-maashorst.pdf
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uur. Tijdens deze diensten werken we met ongeveer vijf ‘woonbegeleiders’. Dit zijn collega’s of 

vrijwilligers die onder leiding van een locatiemanager meehelpen op de opvang met wat er dan nodig is; 

koffie zetten, mensen te woord staan, een luisterend oor bieden, mee klaarzetten of opruimen van de 

catering, vragen beantwoorden of uitzoeken, etc. Ook het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk werken mee 

aan het vullen van een rooster voor bovenstaande dagen/tijdstippen. 

Als u hierin iets kunt of wilt betekenen, wilt u dan uw beschikbaarheid doorgeven? Dat kan via 

bevolkingszorg@vrbn.nl. Vermeld in de onderwerpregel: bemensing CNO Maashorst. Vanuit de 

Veiligheidsregio wordt dan contact met u opgenomen over eventuele inroostering en bijhorende 

afspraken.  

 

Voor hulp bij activiteiten wordt door een medewerkers van de gemeente een rooster gemaakt, met 

steeds een uur a anderhalf uur in de ochtend en in de middag op maandag, woensdag, vrijdag en 

zondag. Dan gaat het om samen koffie drinken, een spelletje doen, een wandeling maken of een balletje 

trappen op het kunstgrasveld van Festilent, als dat beschikbaar is. Wilt u hier hulp bieden en heeft u dat 

nog niet gedaan, meld u dan aan via crisisopvang@gemeentemaashorst.nl. Vermeld in de 

onderwerpregel ‘aanbieden hulp’. U krijgt dan deze week een rooster toegestuurd, waarna u aan kunt 

geven wanneer u kunt en wilt helpen. We delen vrijwilligers altijd met twee tegelijk in.  

 

Verder hebben we de komende weken veel tolken nodig, die kunnen vertalen op de locatie. Kent u 

mensen die Arabisch of Farsi spreken, en die ook goed Nederlands of Engels spreken, dan komen we 

graag met ze in contact. Dat horen we ook graag via crisisopvang@gemeentemaashorst.nl.  

 

 

Tweede informatiebijeenkomst 
Dinsdag 21 juni was er een tweede informatiebijeenkomst in de kantine van Festilent, er waren ongeveer 

50 mensen aanwezig. Ook deze keer gaven burgemeester Paul Rüpp en een vertegenwoordiger van het 

COA informatie, en beantwoordden zij de vragen van de aanwezigen.  

 

 

Bekijken van de locatie: aanmelden verplicht!  
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, is het verplicht om aan te melden. Uw naam komt dan op de aanmeldlijst. 

Niet aangemeld, is geen toegang tot de locatie. Aanmelden kan nog tot en met komende zondag, 26 

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

horen we met hoeveel mensen u komt. 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.  

 

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. OP 21 juni is die toezegging herhaald. Dat 

doen we op woensdag 6 juli, dan draait de opvang acht dagen. De bijeenkomst is van 19.30 tot 20.30 

uur in de kantine van voetbalvereniging 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. Daar vindt u ook de veel gestelde vragen met de antwoorden. Ook eerdere 

nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen.  

 

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