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Nieuwsbrief 9, zondag 7 augustus  

 

 

Nieuwe gezinnen 

Gisteren zijn zes nieuwe gezinnen op de crisisnoodopvang (CNO)  aangekomen, in totaal 25 personen. 

Daarmee komt het aantal mensen dat nu op de CNO verblijft op 133. De afgelopen weken zijn namelijk 

diverse gezinnen vertrokken naar een meer definitieve plek. Deze gezinnen hebben een woning 

toegewezen gekregen, of ze zijn vertrokken naar een vaste plek in een asielzoekerscentrum, waar ze 

mogen blijven tot er duidelijkheid is over hun procedure.  Ook komende week vertrekt een aantal 

gezinnen naar een plek waar ze langer kunnen verblijven. Daarnaast hebben we steeds goed overleg met 

het COA over bewoners die graag overgeplaatst willen worden, omdat ze dan bijvoorbeeld dichter bij 

familie wonen.  

 

Springkussen 

Vrijdag hebben de kinderen, groot én klein, van de CNO genoten van een springkussen, dat was 

aangeboden door de Stichting Jeugdbelangen. Een prachtige geste, die door iedereen heel erg werd 

gewaardeerd. Heel veel dank dus aan de stichting Jeugdbelangen.  

 

 

Vertrek bewoners 

Op woensdagavond 17 augustus zullen alle bewoners van de CNO zijn vertrokken, waarna de demontage 

en het afvoeren van de units en paviljoentent begin op donderdagmorgen 18 augustus.  Komende week 

is meer duidelijkheid over waar de bewoners dan heen gaan.  

Wel zal het in de laatste dagen wat drukker zijn op de CNO. Een aantal bewoners is wel geregistreerd bij 

de CNO Maashorst, maar daarna doorgereisd om te verblijven bij vrienden of familie.  

Zij moeten echter wel aa98nwezig zijn op het terrein bij het overplaatsen van de mensen van deze CNO 

naar elders.  

 

 

Afsluiting 

De gemeente Maashorst wil als de vakantieperiode afgelopen is en iedereen weer thuis is, een 

gezamenlijke eindevaluatie houden, met aansluitend een gezellige bijeenkomst. We laten zo snel 

mogelijk tijd, datum en plaats weten als die bekend zijn.  

 

 

Voor nu wensen we iedereen een heel fijne zomer, een fijne vakantie en een behouden terugkeer!  

 

 

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.  

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

