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In deze tweede editie van de nieuwsbrief rondom de tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers 
praten we u graag bij over de laatste ontwikkelingen. Ook vindt u in deze nieuwsbrief een uitnodiging 
voor de bezichtiging van de opvanglocatie op woensdag 30 november. U bent van harte welkom om 
die avond een kijkje te komen nemen op het oude zwembadterrein in Nieuw Bergen. De nieuwsbrief 
wordt wederom afgesloten met een tijdlijn, waarin u leest welke stappen al zijn gezet en wat er nog 
moet gebeuren voordat we de eerste asielzoekers op de opvanglocatie kunnen ontvangen. 

Werkzaamheden opbouw opvanglocatie van start 
De voorbereidingen voor de tijdelijke crisisnoodopvang zijn in volle gang. Inmiddels zijn ook de eerste 
werkzaamheden op en rond het oude zwembadterrein van start gegaan. Als alles naar verwachting 
blijft verlopen, kan de opvanglocatie vanaf donderdag 1 december in gebruik worden genomen. 

Plaatsen van woonunits 

De asielzoekers worden opgevangen in woonunits. Het grootste deel van deze woonunits wordt 
geplaatst op maandag 21 en dinsdag 22 november. De vrachtwagens die de woonunits komen 
leveren, rijden vanaf de N271 via het bedrijventerrein naar de opvanglocatie. Het kan zijn dat er één of 
enkele vrachtwagens toch via de Siebengewaldseweg moeten rijden, maar dat proberen we zoveel 
mogelijk te voorkomen. De parkeerplaats van RKVV Montagnards wordt op deze dagen overdag 
gebruikt voor het vervoer van de woonunits. In de avond zijn de meeste woonunits waarschijnlijk weg 
en kunnen inwoners de parkeerplaats (gedeeltelijk) weer gebruiken. 

Komt u een kijkje nemen? 
Gemeente Bergen vindt het belangrijk dat geïnteresseerde inwoners uit de gemeente de kans krijgen 
om met eigen ogen te zien hoe de tijdelijke crisisnoodopvang is ingericht. U bent daarom van harte 
welkom om op woensdagavond 30 november een kijkje te komen nemen op de opvanglocatie. Van 
20.30 tot 21.30 uur krijgt u een rondleiding over het terrein en kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld 
de werkwijze en genomen maatregelen. Aanmelden is niet nodig. We zien u graag op 30 november! 

In gesprek met belanghebbenden: maatregelen 
Het is niet alleen belangrijk dat onze inwoners veilig zijn en blijven in de buurt van de tijdelijke 
crisisnoodopvang, maar ook dat ze zich veilig voelen. Daarom ging de gemeente op maandag 14 
november opnieuw in gesprek met de belanghebbenden. Samen hebben we besproken welke 
maatregelen genomen kunnen worden, zodat iedereen met een veilig gevoel gebruik kan blijven 
maken van het gebied.  

Dit begint op de opvanglocatie zelf. De asielzoekers krijgen bijvoorbeeld meer informatie over de 
rechten en plichten in Nederland. Ook leren ze meer over onze normen en waarden, onze gewoontes 
en onze omgangsregels. Uiteraard gelden er op de opvanglocatie ook huisregels voor de asielzoekers. 
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Daarnaast worden onder andere de volgende maatregelen genomen: 

• 24/7 beveiliging op de opvanglocatie. De beveiligers registreren wie er aankomt of vertrekt; 
• Tussen 22.00 en 7.00 uur mogen de asielzoekers het terrein niet verlaten; 
• Extra (nood)verlichting op de weg naar de opvanglocatie; 
• Cameratoezicht op en rond het terrein; 
• Het bospad naar de Siebengewaldseweg wordt tijdelijk afgesloten; 
• Extra inzet van straatcoaches op momenten dat er bijvoorbeeld trainingen zijn; 
• Een contactnummer dat bedrijven, verenigingen en direct omwonenden kunnen bellen 

wanneer nodig; 
• Een wekelijks veiligheidsoverleg met locatiemanager, gemeente en andere betrokken partijen. 

 

Vrijwilligers 
Wilt u als vrijwilliger een handje helpen bij de opvang van de asielzoekers? Meld u dan aan via dit 
aanmeldformulier. Of neem contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. 

Meer weten? 
Meer informatie over de tijdelijke crisisnoodopvang vindt u op www.bergen.nl/tijdelijke-
crisisnoodopvang-asielzoekers. Hier vindt u ook een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over 
de crisisnoodopvang. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Staat uw vraag er niet tussen? Laat 
het ons weten via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp3zUn5IHxDeK3FFCr2BhKw2NBYDJeVHEcRjtETmK8ENgXOw/viewform
mailto:info@bergen.nl
http://www.bergen.nl/tijdelijke-crisisnoodopvang-asielzoekers
http://www.bergen.nl/tijdelijke-crisisnoodopvang-asielzoekers
mailto:info@bergen.nl
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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. 

Maandag 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. 

Maandag 14 november 
Op basis van de uitkomsten gaat de gemeente opnieuw in gesprek met de belanghebbenden. Samen 
wordt besproken welke maatregelen genomen kunnen worden om de risico’s weg te nemen of tot 
een minimum te beperken. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn: extra verlichting, 
cameratoezicht op en rond het terrein, het tijdelijk afsluiten van het bospad naar de 
Siebengewaldseweg, extra inzet van straatcoaches, een contactnummer voor de belanghebbenden en 
een wekelijks veiligheidsoverleg. 

Woensdag 30 november 
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. De bezichtiging vindt plaats op woensdag 30 november, van 20.30 tot 21.30 uur. 

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


