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Nieuwsbrief 5, zondag 10 juli  

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.  

 

 

Evaluatie 6 juli  

Afgelopen woensdag, 6 juli, is de evaluatie van de eerste week CNO en de aanloop daarnaartoe 

gehouden. Er hadden zich ruim zeventig mensen aangemeld, die ook nagenoeg allemaal aanwezig 

waren. Vanwege signalen over een demonstratie die die avond gehouden zou worden, was er extra 

beveiliging geregeld. Sommige aanwezigen vroegen waarom dit nodig was, dit was de reden.  

Na een plenair deel werd in vier groepen antwoord gegeven over twee thema’s: communicatie, en de 

CNO zelf. Over de communicatie werden veel verbeterpunten genoemd, met name in de eerste weken 

gaven veel mensen aan dat er te weinig communicatie was, en te laat. Over de weken daarna was het 

gevoel overwegend positief.  

Over de eerste week van de CNO was het grootste deel van de aanwezigen positief. Er is geen overlast, 

alles is goed geregeld.  Bij de verbeterpunten stond onder meer dat er te veel mensen zijn voor een kleine 

gemeenschap, en veel mensen gaven ook kritiek op het landelijk asielbeleid. Bij de pluspunten werd 

vooral gemeld dat alles goed geregels is en dat het rustig is, zonder overlast.  

Alle feedbackpunten die op post-its zijn geschreven worden op dit moment verwerkt tot een document, 

waar we ook leerpunten uit willen halen. Voor nu, maar ook voor de toekomst en voor andere gemeenten 

die bezig zijn met het regelen van noodopvang.  We sturen dit document ook als bijlage mee bij een van 

de komende nieuwsbrieven.  

D-tv en Brabants Dagblad waren aanwezig bij de evaluatie, en schreven er beiden een artikel over:  

 

BD:  Rüpp wil asielzoekers langer in Zeeland | Uden, Veghel e.o. | bd.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dtv Nieuws - Geen kwaad woord over noodopvang Zeeland, wel over communicatie 

https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/rupp-wil-asielzoekers-langer-in-zeeland~a52e64a5/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/geen-kwaad-woord-over-noodopvang-zeeland-wel-over-communicatie
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Geen incident op terrein 

Tijdens de evaluatiebijeenkomst werd een vraag gesteld over een mogelijk incident op het terrein. Ook 

werd in de zaal een opmerking gemaakt over twee bewoners van de CNO die extra in de gaten zouden 

worden gehouden. Zoals toegezegd heeft  de projectleider dat uitgezocht, samen met beveiliging, politie 

en het COA. Er is tot op heden geen incident geweest. En niemand is of wordt extra in de gaten 

gehouden. De sfeer op de CNO is rustig, gemoedelijk en veilig. 

 

Aanvullend kwam een aantal vragen uit de zaal over het algemene beleid om mensen in de gaten te 

houden, wat er gebeurt met mensen die verstorend of verward gedrag vertonen en of deze mensen van 

het terrein af mogen.  

Er is geen algemeen beleid om mensen in de gaten te houden. Als daar sprake van mocht zijn (tot op 

heden is dat dus niet het geval) dan is dat altijd maatwerk en gebeurt dat in samenspraak met 

beveiliging, politie en het COA.  

 

 

Vertrek  asielzoekers 

Komende week vertrekt een gezin met vier kinderen van de CNO, naar een eigen huis in Hoorn. Daarna 

wonen nog 120 mensen op het terrein.  

 

 

 

 

 

 

 

Sportdag 

Met dank aan Festilent is vandaag, zondag, een sportdag gehouden 

op het terrein van de voetbalvereniging. Festilent had gisteren de 

jaarlijkse dag voor de jeugd, met diverse opblaas speeltoestellen. 

Die mochten een dag langer blijven staan, en vandaag gebruikt 

worden voor de kinderen op de CNO. Ze vonden het geweldig.  

“Ze wilden niet stoppen, zo leuk vonden ze het. En wij hebben ook 

genoten”, aldus een bestuurslid van Festilent. 

 

 

 

 

 

 

Kapper 

Kapper Dzemal uit Uden (beter bekend als ‘De Barbier van Uden’) was vandaag een paar uur op de CNO 

om samen met zijn zoon de mannen op het terrein knippen. Iedereen die dat wilde kon bij hem terecht. 

Dzemal is in de jaren ’90 zelf vanuit Montenegro naar Nederland gevlucht en heeft hier toen asiel 

aangevraagd. Op deze manier wilde hij de asielzoekers een hart onder de riem steken.  
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Rondleidingen 

De afgelopen weken hebben andere gemeenten en een andere veiligheidsregio ons gevraagd om een 

rondleiding op het terrein. Zij staan aan de lat om een van de volgende periodes crisisnoodopvang te 

regelen, en wilden graag onze ervaringen horen en het terrein zien. Ze waren onder de indruk van de 

manier waarop wij de huisvesting hebben vormgegeven en van de organisatie van de CNO, maar ook 

van de ruimte en rust die heerst op het terrein. Ze hebben veel ervaringen mee terug genomen naar hun 

eigen organisatie.  

 

 

Brandweer 

Morgenavond, maandag 11 juli, komt de brandweer met meerdere brandweerwagens naar het 

parkeerterrein bij de CNO. Ze laten de bewoners van de CNO zien hoe de voertuigen er uit zien, en ze 

mogen oefenen met water spuiten met de brandslangen.  

 

Spelletjes gevraagd 

Er is veel speelgoed voor kinderen op de CNO, maar we zijn op zoek naar spellen voor volwassenen, 

zoals schaken, backgammon, rummikub en mens-erger-je niet. Heb je nog ergens iets liggen dat toch 

niet meer gebruikt wordt, dan zijn we daar erg blij mee!  Stuur even een mail naar 

crisisopvang@gemeentemaashorst.nl,  dan regelen we met de locatiemanager wanneer het afgegeven 

kan worden.  

 

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.  

mailto:crisisopvang@gemeentemaashorst.nl
https://www.gemeentemaashorst.nl/inwoners/crisisnoodopvang-maashorst/
https://www.gemeentemaashorst.nl/inwoners/crisisnoodopvang-maashorst/
mailto:crisisopvang@gemeentemaashorst.nl

