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Eerste nieuwsbrief 
Dit is de eerste nieuwsbrief over de tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers in de gemeente 
Bergen. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken rondom de opvanglocatie op 
het oude zwembadterrein aan de Flammert in Nieuw Bergen. Ook worden veel gestelde vragen die bij 
de gemeente binnenkomen, in de nieuwsbrief beantwoord. 

In deze eerste nieuwsbrief leest u: 

• De stand van zaken rondom de besluitvorming; 

• Een terugblik op de gesprekken die burgemeester en wethouders hebben gevoerd met 
belanghebbenden; 

• De volgende stappen die de komende tijd worden gezet (inclusief tijdlijn). 
 

Op de hoogte blijven? 

De nieuwsbrief verschijnt niet op een vaste dag of na een bepaalde tijd. Iedere keer dat er iets nieuws 
te melden is, wordt de nieuwsbrief uitgebracht. Wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks in uw mailbox 
ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via info@bergen.nl.  

Besluit 

Het college heeft de gemeenteraad om steun gevraagd voor de realisatie van de tijdelijke 
crisisnoodopvang voor asielzoekers. Dit verzoek is behandeld tijdens de raadsvergadering op maandag 
17 oktober. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven de plannen van het college te 
steunen. Met deze steun heeft het college definitief besloten om de crisisnoodopvang te gaan 
realiseren op het oude zwembadterrein. 

Terugblik gesprekken 

Voorafgaand aan dit besluit is het college in gesprek gegaan met een afvaardiging van de bedrijven op 
bedrijventerrein de Flammert, de dorpsraad Nieuw Bergen, de omliggende (sport)verenigingen en 
direct omwonenden. Deze gesprekken vonden plaats op maandag 19 en dinsdag 20 september. 

De uitnodiging van deze gesprekken kwam op erg korte termijn bij de genodigden binnen. Wij 
waarderen het dan ook enorm dat zoveel mensen toch de tijd hebben genomen om het gesprek met 
het college aan te gaan en met de gemeente mee te denken. De vragen, zorgen en opmerkingen die 
met het college zijn gedeeld, zijn in een verslag verzameld en aan de belanghebbenden toegestuurd.  

Op donderdag 22 september vond nog een algemene bijeenkomst plaats voor alle (andere) 
geïnteresseerden uit de gemeente Bergen. Van deze avond is geen verslag gemaakt. De vragen, 
zorgen en opmerkingen die tijdens deze bijeenkomst naar voren kwamen, kwamen grotendeels 
overeen met die uit de eerdere gesprekken. 
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De volgende stap: realisatie 

Op de volgende pagina vindt u een tijdlijn van het onderzoek naar en de realisatie van de tijdelijke 
crisisnoodopvang. Hierin leest u welke stappen er al zijn gezet en wat er nog moet gebeuren voordat 
we de eerste asielzoekers op de opvanglocatie kunnen ontvangen. Als alles naar verwachting verloopt, 
wordt de crisisnoodopvang op donderdag 1 december opgeleverd. 

Bezichtiging locatie 

We vinden het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Bergen weten hoe de tijdelijke 
crisisnoodopvang er daadwerkelijk uit komt te zien. Daarom organiseren we, zodra de opvanglocatie is 
ingericht, een moment waarop belanghebbenden en (andere) geïnteresseerden uit de gemeente 
Bergen een kijkje kunnen nemen op de locatie. Tijdens dit bezoek kunt u ook vragen stellen over 
bijvoorbeeld de werkwijze of genomen maatregelen.  

De bezichtiging staat – onder voorbehoud – gepland op woensdag 30 november. Meer informatie 
volgt. 

Vrijwilligers 

Wilt u als vrijwilliger een handje helpen bij de opvang van de asielzoekers? Neem dan contact op met 
de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. De vrijwilligers die zich de afgelopen weken al 
hebben opgegeven, ontvangen de komende dagen een mail met meer informatie.  
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Tijdlijn – realisatie tijdelijke crisisnoodopvang 

Waar staan we nu en wat gaat er nog gebeuren? 

Maandag 19 september 
College van burgemeester en wethouders maakt bekend: de gemeente gaat de mogelijkheden 
onderzoeken voor een tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers op het oude zwembadterrein in 
Nieuw Bergen. 

Maandag 19 september t/m donderdag 22 september 
College gaat in gesprek met belanghebbenden. Ook wordt een inloopavond georganiseerd voor alle 
(andere) geïnteresseerden uit de gemeente Bergen. 

Dinsdag 4 oktober 
College besluit om de gemeenteraad om steun te vragen voor de realisatie van de tijdelijke 
crisisnoodopvang op het oude zwembadterrein.  

Dinsdag 13 oktober 
Er wordt een extra commissievergadering gehouden, waarbij ook inwoners en belanghebbenden 
kunnen inspreken. 

Maandag 17 oktober 
Tijdens de raadsvergadering wordt het verzoek van het college besproken. Een meerderheid van de 
gemeenteraad geeft aan de realisatie van de tijdelijke crisisnoodopvang te steunen. Met deze steun 
besluit het college definitief om de opvang te gaan realiseren. 

Week van 7 november 
Intelligent Medical Assistance B.V., het bedrijf dat ook de crisisnoodopvang in de gemeente Horst aan 
de Maas heeft gerealiseerd, voert een risicoanalyse uit. Deze analyse wordt in de week van maandag 7 
november opgeleverd. 

Week van 14 november 
Op basis van de uitkomsten uit de risicoanalyse gaat de gemeente opnieuw in gesprek met de 
belanghebbenden. Samen komen we tot maatregelen die de risico’s wegnemen of tot een minimum 
beperken. Enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn: extra verlichting, cameratoezicht op en 
rond het terrein, extra inzet van straatcoaches, een contactnummer voor de belanghebbenden en een 
wekelijks veiligheidsoverleg. 

De belanghebbenden ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 

Woensdag 30 november (onder voorbehoud) 
Belanghebbenden en (andere) geïnteresseerden uit de gemeente Bergen kunnen een kijkje komen 
nemen op de crisisnoodopvanglocatie en vragen stellen over bijvoorbeeld de werkwijze en genomen 
maatregelen. Meer informatie volgt. 

Donderdag 1 december (onder voorbehoud) 
De tijdelijke crisisnoodopvang wordt opgeleverd. De eerste asielzoekers kunnen worden opgevangen. 


