Nieuwsbrief 6, dinsdag 12 juli
Geachte mevrouw, geachte heer,
Sinds woensdag 29 juni draait de crisisnoodopvang aan de Boekelsedijk in Zeeland. Vorige week, op
woensdag 6 juli, hebben wij daarover een evaluatie-avond gehad. Ik heb u toen gezegd dat wij serieus
rekening houden met een verzoek voor verlenging van de termijn dat de asielzoekers hier verblijven. Er is
namelijk nog steeds geen oplossing voor het probleem van de opvang in Nederland. En ik vertelde dat ik
onder voorwaarden na wil denken over deze mogelijkheid, mede gezien de positieve houding van de
meeste omwonenden tijdens de evaluatie.
Vrijdagmiddag 8 juli is daadwerkelijk een verzoek van de staatssecretaris officieel binnengekomen. Ik
heb hierover vandaag gesproken met het college, en het college wil dit verzoek donderdag 14 juli
voorleggen aan de gemeenteraad, met een positief advies.
Indien de gemeenteraad in meerderheid aangeeft voor verlenging open te staan, is het de bedoeling dat
de opvang vier weken langer in bedrijf blijft voor de mensen die er nu verblijven. Dat wil zeggen tot en
met woensdag 17 augustus. Dan gaat het over de huidige bewoners, mogelijk aangevuld met nieuwe
asielzoekers passend bij deze groep, tot ongeveer 150 tijdelijke bewoners. En onder dezelfde
voorwaarden, dus ook met dezelfde inzet van beveiliging.
We weten dat er een kleine groep mensen is die hier op tegen is. Toch is besloten met de gemeenteraad
te spreken over vier weken extra opvang.
Er is een aantal redenen waarom wij als college hier aan mee willen werken. Allereerst: de
staatssecretaris geeft aan dat deze groep na 20 juli opnieuw moet worden opgevangen in een tijdelijke
locatie zoals een sporthal, omdat een permanente verblijfslocatie nog niet gereed is. Wij vinden het
onwenselijk en ook onmenselijk om mensen als pionnen over een bord te schuiven en elke twee weken in
een bus te stoppen naar de volgende noodoplossing in een sporthal.
Het gaat hier bovendien om een rustige groep die geen overlast veroorzaakt. Dat heb ik van veel
medewerkers en vrijwilligers gehoord, ik heb het zelf geconstateerd tijdens de vele keren dat ik op het
terrein aanwezig was, en ik het heb van velen van u gehoord tijdens de evaluatiebijeenkomst op 6 juli.
Ten derde schrijft de staatssecretaris dat hij zichzelf een inspanningsplicht heeft opgelegd om deze
mensen na 17 augustus wél in een permanente opvang te kunnen huisvesten. Dat allemaal samen heeft
er voor gezorgd dat wij het verantwoord vinden met de gemeenteraad te spreken over het vier weken
langer openhouden van de crisisnoodopvang.
Paul Rüpp,
Burgemeester
Hier vindt u een video waar burgemeester Paul Rüpp uitleg geeft over dit nieuws:
https://www.gemeentemaashorst.nl/verlengingcrisisnoodopvang
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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