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De tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers op het oude zwembadterrein in Nieuw Bergen is op 
donderdag 1 december opgeleverd. De eerste asielzoekers zijn inmiddels op de opvanglocatie 
gearriveerd. In deze derde editie van de nieuwsbrief over de crisisnoodopvang praten we u graag bij 
over de stand van zaken. 

Grote belangstelling voor bezichtiging opvanglocatie 

Op woensdag 30 november hadden geïnteresseerde inwoners de kans om met eigen ogen te zien hoe 
de opvanglocatie eruitziet. Zij konden die avond bijvoorbeeld een rondje over het terrein lopen en een 
kijkje nemen in onder andere de woonunits, de sanitaire ruimtes en het paviljoen. Ruim 200 inwoners 
hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.  

Hieronder enkele foto’s van de tijdelijke crisisnoodopvang. 
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Eerste asielzoekers gearriveerd 

In november is de tijdelijke crisisnoodopvang klaargemaakt voor de opvang van maximaal 90 
asielzoekers. Op donderdag 1 december is de opvanglocatie opgeleverd. Op die dag kwamen ook 
meteen de eerste 20 asielzoekers aan. Momenteel verblijven er 37 mensen in de crisisnoodopvang. 
Dit zijn gezinnen van verschillende samenstellingen en nationaliteiten. Wanneer de volgende groep 
asielzoekers arriveert, weten we nog niet.  

Wat kunt u doen? 

Verschillende inwoners hebben bij de gemeente aangegeven iets te willen doen voor de asielzoekers 
in de tijdelijke crisisnoodopvang. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of het inzamelen of 
doneren van spullen. 

Aanmelden als vrijwilliger 

Als vrijwilliger kunt u bijvoorbeeld helpen met de catering, zoals het 
klaarzetten en weer opruimen van het eten en drinken en het nalopen van de 
voorraad. Of misschien vindt u het leuk om een activiteit te organiseren voor 
de asielzoekers of bijvoorbeeld een Nederlandse les te geven. In overleg met 
de locatiemanager en de coördinator van de vrijwilligers is van alles mogelijk! 

Wilt u ook als vrijwilliger een handje helpen bij de opvang van de asielzoekers? Meld u dan aan via dit 
formulier: bit.ly/vrijwilligers-crisisnoodopvang-bergen (of scan de QR-code). U kunt ook contact 
opnemen met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.  

Inzamelen of doneren van spullen 

Wilt u spullen inzamelen of doneren voor de asielzoekers? Kijk dan eerst even op de lijst op 
www.bergen.nl/inzameling aan welke spullen op dit moment behoefte is. Zo verzamelen we alleen 
spullen die de asielzoekers ook echt kunnen gebruiken. 

Heeft u spullen die op deze lijst staan en wilt u die ter beschikking stellen aan de crisisnoodopvang? 
Neem dan contact op met de opvanglocatie via vrijwilligers-noodopvangbergen@intelligentsecurity.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.  
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