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Nieuwsbrief 8, dinsdag 19 juli  

 

 

CNO na 18 augustus naar gemeente Doetinchem 

Vanmiddag wordt het volgende persbericht verstuurd over de verhuizing van de units en de paviljoentent 

van de CNO Maashorst naar de gemeente Doetinchem:  

 

De woonunits, facilitaire units en de paviljoentent die samen de crisisnoodopvang Maashorst vormen, 

worden op 18 augustus en de dagen daarna verplaatst naar de gemeente Doetinchem. Daar wordt de 

hele voorziening weer opgebouwd, om daar plek te bieden aan een andere groep asielzoekers.  “We 

hebben met deze manier van huisvesten een meer humane manier van crisisopvang laten zien in 

Nederland. We zijn heel erg blij dat Doetinchem dit concept over wil nemen. Binnenkort volgen nog 

meer gemeenten die op deze manier de opvang realiseren”, aldus burgemeester Paul Rüpp.  

Ook twee andere gemeenten én een veiligheidsregio willen de standaard die Maashorst heeft gesteld 

toepassen.  “Zij vinden, net als wij, dat het niet kan om mensen in grote groepen in een sporthal of ander 

gebouw te huisvesten, zonder privacy en zonder leefruimte. Daarmee geven we ook een duidelijk signaal 

aan de rijksoverheid, dat de menselijke maat niet uit het oog moet worden verloren”, aldus Rüpp.  

De CNO in Maashorst blijft tot en met 17 augustus open. Dat is vier weken langer dan oorspronkelijk de 

bedoeling was, de opvang zou eigenlijk op 20 juli sluiten. De units en de paviljoentent werden om 

logistieke redenen gehuurd voor twee maanden. Leverancier Losberger De Boer brengt nu de voorziening 

in zijn geheel over om die te plaatsen en voort te zetten in Doetinchem. 

De gemeente Doetinchem is ook blij met de samenwerking, laat burgemeester Mark Boumans weten:  

“Het is een uitdaging om een dergelijke voorziening in korte tijd te realiseren. Door de samenwerking 

met Maashorst op te zoeken zijn we tot deze mooie oplossing gekomen. We kunnen de asielzoekers nu 

ook in Doetinchem een humaan verblijf bieden met meer ruimte en privacy.” 

 

 

Vrijwilligers gezocht 

In de nieuwsbief van gisteren stond onderstaande info, maar met een tikfout in het mailadres van de 

veiligheidsregio. Daarom vandaag in de herkansing met het goede mailadres.  

Met het open blijven van de CNO tot en met 17 augustus hebben we voor deze periode ook mensen 

nodig die als vrijwilliger hulp kunnen bieden. Hierbij gaat het om twee soorten hulp:  

- Bij het activiteitenprogramma: aanmelden kan via crisisopvang@gemeentemaashorst.nl.  

- Bij de bemensing van de diensten, dan gaat het over zaken als maaltijden uitdelen, koffie 

drinken en een praatje maken met de bewoners en beschikbaar zijn voor vragen van de 

bewoners en kleine karweitjes. Aanmelden daarvoor kan via bevolkingszorg@vrbn.nl. Uw hulp 

wordt enorm gewaardeerd!  

 

 

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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