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De tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers op het oude zwembadterrein in Nieuw Bergen is 
inmiddels bijna 3 maanden in gebruik. Op dit moment verblijven 48 mensen op de opvanglocatie. Dit 
zijn gezinnen van verschillende samenstellingen en nationaliteiten.  

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de crisisnoodopvang te verlengen 
met 3 maanden. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Daarnaast vindt u in deze editie meer 
informatie over hoe de bewoners van de crisisnoodopvang hun dag doorbrengen. Bijvoorbeeld met 
onderwijs of uitstapjes naar het Ontmoetingscentrum Bergen (OCB).  

Crisisnoodopvang verlengd met 3 maanden 

Vanaf het begin is gesteld dat de crisisnoodopvang er komt voor 3 maanden, met de mogelijkheid om 
één keer te verlengen met nog eens 3 maanden. De eerste 3 maanden zitten er nu bijna op.  

De gemeente heeft gesproken met alle betrokken partijen: politie, brandweer, boa’s, straatcoaches, 
zorginstanties en COA. Maar natuurlijk ook met een afvaardiging van de direct omwonenden, de 
verenigingen en bedrijven op De Flammert en de dorpsraad Nieuw Bergen. Vanuit alle hoeken komen 
positieve signalen over de crisisnoodopvang. Onder andere daarom heeft het college besloten om de 
opvang nog 3 maanden open te houden. Dit onder dezelfde voorwaarden als voorheen: maximaal 90 
mensen en alleen gezinnen. 

De crisisnoodopvang blijft open tot 31 mei 2023. Daarna is het terrein weer beschikbaar voor andere 
activiteiten. Tot die tijd blijven gemeente en betrokken partijen met elkaar in contact om waar nodig 
bij te sturen en eventuele signalen snel op te pakken. 

Buurtbijeenkomst: groot succes! 

Vanuit de gedachte “onbekend maakt onbemind” waren de direct omwonenden van de 
crisisnoodopvang en andere belanghebbenden op zaterdag 7 januari van harte welkom op de 
opvanglocatie voor een buurtbijeenkomst. Tijdens deze middag konden zij kennismaken met de 
bewoners van de crisisnoodopvang en hen leren over onze oer-Hollandse gezelligheid.  

Jong Nederland zorgde bijvoorbeeld voor verschillende typisch Nederlandse spelletjes. Dit brak het ijs 
en leidde tot interactie tussen de buurtbewoners en de inwoners van de crisisnoodopvang. Met 
behulp van tolken en vertalingsapps kwamen leuke, interessante gesprekken op gang.  

De gemeente heeft veel positieve reacties ontvangen op de buurtbijeenkomst. Veel aanwezige 
belanghebbenden hebben laten weten dat ze het fijn vinden om te weten wie er nu echt in de 
crisisnoodopvang woont. Ook de bewoners van de opvanglocatie hebben genoten. Met name de 
sjoelbak en het tafelvoetbal waren populair. Ook nu nog worden deze spelletjes soms tot laat in de 
avond gespeeld.  
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Dagbesteding 

Stelt u zich eens voor. U bent op de vlucht en komt terecht op een voor u onbekende plek. U kunt nog 
niet werken en uw leven is ineens heel anders dan voorheen. Hoe ziet uw dag er dan uit? In deze 
nieuwsbrief vertellen we u graag iets meer over hoe de bewoners van de crisisnoodopvang hun dagen 
doorbrengen.  

Onderwijs 

De jonge bewoners van de crisisnoodopvang gaan doordeweeks iedere dag naar school. Zo leren zij 
dagelijks wat bij over onze Nederlandse taal, cultuur, normen en waarden. De kinderen en jongeren 
maken hiermee een vliegende start in de integratie in onze samenleving.  

De kinderen van 4 tot en met 12 jaar sluiten aan bij het NT2-onderwijs in Ottersum. NT2 is onderwijs 
speciaal gericht op kinderen en jongeren voor wie Nederlands niet de eerste taal is. De jeugd van 12 
tot 18 jaar gaat, samen met andere NT2-kinderen uit de regio, naar een schakelklas op het voortgezet 
onderwijs in Horst. De kinderen en jongeren worden iedere dag opgehaald door een busje van het 
leerlingenvervoer, dat ook de jonge Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente naar school brengt. 

Op de locatie 

Ook op de opvanglocatie zelf is veel aandacht voor Nederlandse les. Veel bewoners van de 
crisisnoodopvang kijken hier erg naar uit en zijn zeer leergierig. Ondanks dat Nederlands een relatief 
moeilijke taal is, boeken sommige bewoners snel vooruitgang.  

Uiteraard is er op het terrein ook genoeg ruimte voor ontspanning. Zo kunnen de bewoners gebruik 
maken van verschillende sport- en fitnessspullen, samen sjoelen, tafelvoetballen of een ander 
spelletje spelen, en zich bij mooi weer uitleven op het speeltoestel of gezellig buiten een balletje 
trappen.  

Van de locatie af 

Voor de afwisseling, en om de omgeving beter te leren kennen, worden af en toe uitstapjes 
georganiseerd voor de bewoners van de crisisnoodopvang. Zo kunnen zij iedere week mee gaan 
wandelen door de gemeente. Misschien heeft u de groep al eens langs zien komen? Ook fietsen is een 
optie. Vorige maand heeft Dekkers Tweewielers hiervoor bijvoorbeeld twaalf volwassenfietsen 
beschikbaar gesteld.  

De bewoners zijn regelmatig te vinden in het Ontmoetingscentrum Bergen (OCB). Daarnaast zijn ze 
van harte welkom bij de kerkmis in Bergen, ongeacht hun geloof of achtergrond. Veel bewoners 
maken iedere week dankbaar gebruik van deze uitnodiging.  

Eén keer in de twee weken kunnen de volwassen bewoners onder begeleiding van drie vrijwilligers 
gaan tennissen bij Tennisvereniging Bergen. Het grootste deel van de bewoners doet hier graag aan 
mee. Daarnaast kunnen de kinderen eens in de drie weken gebruik maken van de gymzaal van Jong 
Nederland. Ook RKVV Montagnards bekijkt of de vereniging binnenkort activiteiten of trainingen kan 
aanbieden aan de bewoners van de crisisnoodopvang.  

Gemeente Bergen is ontzettend blij met al deze initiatieven! 
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Wat kunt u doen? 

De crisisnoodopvang kan al maanden rekenen op een groep geweldige vrijwilligers. Deze vrijwilligers 
helpen bijvoorbeeld met de catering, zoals het klaarzetten en weer opruimen van het eten en drinken 
en het nalopen van de voorraad. Ook zijn er vrijwilligers die een activiteit hebben georganiseerd, 
Nederlandse les geven of op een andere manier het leven van de bewoners van de opvanglocatie een 
stukje aangenamer maken. Bovendien heeft de crisisnoodopvang van verschillende inwoners van onze 
gemeente kleding en andere spullen mogen ontvangen, die de bewoners goed kunnen gebruiken. 
Onze dank aan al deze mensen is groot! 

Aanmelden als vrijwilliger 

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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