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Nieuwsbrief 4, donderdag 30 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.  

 

Aankomst asielzoekers 

De eerste asielzoekers zijn deze week aangekomen op de locatie. De groep komt uit de opvang in loon 

op Zand, en een groot deel van de mensen heeft eerder ook al twee weken crisisopvang gehad in 

Terneuzen. Er zijn in twee bussen 116 mensen aangekomen, die allemaal zijn geregistreerd. De 

registratie en de aankomst op het terrein zijn rustig en kalm verlopen, en ook de eerste dag is heel rustig 

verlopen.  Dat blijkt ook wel uit het feit dat de locatie-telefoon, meldpunt voor onder meer omwonenden, 

nog niet is gebeld.  Mocht u het nummer nog niet genoteerd hebben: 06 – 3890 9917. Deze telefoon is 24 

uur per dag bereikbaar.  

Een deel van de asielzoekers is in de loop van woensdag doorgereisd voor verblijf op een andere plek, 

bijvoorbeeld bij vrienden of familie die in de buurt wonen. Er verblijven nu bijna honderd mensen op het 

terrein. Komende zaterdag, 2 juli  komen er in de loop van de dag nog ongeveer dertig personen bij uit 

Syrië, Pakistan en Jemen. Het gaat om een aantal gezinnen en om vrouwen met kinderen. 

 

 

Evaluatie 6 juli om 20.00 uur.  

LET OP! Het aanvangstijdstip voor de tussentijdse evaluatie op 6 juli, waarbij we graag de ervaringen 

van omwonenden met de tijdelijke huisvesting horen, begint om 20.00 uur, en niet om 19.30 uur. De 

reden is dat we de avond houden in de paviljoentent op het terrein van de crisisnoodopvang, en het 

avondeten is daar van 18.00 tot 20.00 uur.  We beginnen dus onmiddellijk daarna.   

 

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. 

 

Als u in de omgeving van de crisisnoodopvang woont en u wilt graag aanwezig zijn maar heeft zich nog 

niet aangemeld: dat kan nog steeds. We willen graag zo veel mogelijk ervaringen horen, en tot op heden 

valt het aantal aanmeldingen een beetje tegen.  

Stuur dus een mail naar crisisopvang@gemeentemaashorst.nl, en we zetten u op de lijst. We willen 

graag zo veel mogelijk omwonenden spreken, dus kom alstublieft op 6 juli met ons praten over uw 

ervaringen.  

Dus: 

• tussentijdse evaluatie  

• 6 juli 2022 

• van 20.00 tot 21.00 uur 

• in de paviljoentent op het terrein van de crisisnoodopvang 

• alleen voor omwonenden 

• aanmelden is verplicht in verband met de veiligheidsmaatregelen op het terrein.  

 

Plaatsing laatste units 

Morgen, vrijdag 1 juli, worden de laatste zeven woonunits geleverd en geplaatst op het terrein. Het 

transport volgt dezelfde route als de vorige keer, om zo min mogelijk overlast te bezorgen.  

 

Hulp gevraagd voor woonbegeleiding 

Op de crisisnoodopvang werken we met locatiemanagers die bijgestaan worden door woonbegeleiders.  

In de periode tot en met  13 juli wordt per dag gewerkt met drie diensten van 07.00 - 12.30 uur, van 

11.30 – 17.00 uur en van 16.30 – 22.00 uur. Tijdens deze diensten werken we met ongeveer vijf   
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‘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.  

We hebben nog vrijwilligers nodig voor diverse diensten. Heeft u een paar uur over en wilt u graag 

helpen? Meld u dan via e-mail: 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.  

 

Verder hebben we 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.  

 

 

Bezoek op locatie 

Er is wat onduidelijkheid over het toestaan van bezoek op de locatie van de crisisnoodopvang. Bewoners 

mogen natuurlijk bezoek ontvangen, maar er wordt geen bezoek toegelaten op de locatie van de 

crisisnoodopvang.  Op het parkeerterrein worden in de schaduw van de bomen picknicktafels geplaatst, 

waar zij met hun bezoek kunnen praten en een kopje koffie of thee kunnen drinken dat zij vanaf de 

locatie mee naar buiten kunnen nemen.   

 

Bekijken van de locatie 

Op dinsdag 28 juni, de dag voor de bewoners van de tijdelijke opvang komen, zijn ruim 70 omwonenden 

komen kijken naar de opvanglocatie. De reacties waren positief. Ook enkele mensen die tegen de opvang 

op deze plek zijn kwamen een kijkje nemen, het was goed om ook met hen te spreken.   

 

 

Webpagina 

Alle informatie die u in deze nieuwsbrief aantreft, vindt 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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