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Zoals u weet, komt op zondag 28 augustus een groep van 85 vluchtelingen vanuit de gemeente Woensdrecht naar de
gemeente Bergen op Zoom. Zij verblijven in de Stoelemat tot 1 oktober. U bent hier eerder over geïnformeerd. ln deze
brief geven we aanvullende informatie.
Samenstelling groep
Het grootste gedeelte van de groep bestaat uit mensen die vanwege de oorlog uit Syrië gevlucht zijn.
De groep bestaat uit gezinnen, families en een aantal alleenstaande personen. De leeftijd van de kinderen varieert van O
tot 18 jaar.
De ervaring van de gemeente Woensdrecht is dat het een rustige groep is.
Stoel em at
ln de Stoelemat bieden we de mensen bed, bad en brood. Omdat de weersverwachtingen voorlopig nog goed zijn,
hebben we besloten om ook een stukje buitenterrein aan de Stoelemat te verbinden. Zo kunnen de mensen ook rustig
buiten zitten en kunnen de kinderen veilig buiten spelen. Het stukje buitenterrein omheinen we met bouwhekken en
plastic zeil.
U heeft wellicht al een mobiele douchewagen bij de Stoelemat gezien. Die valt uiteraard straks ook binnen het omheinde
terrein (of dat is ondertussen al gebeurd als u deze brief ontvangt).
Beveiliging/boa's
Er zijn altijd beveiligers in en om het pand aanwezig. Ook lopen boa's of beveiligers proactief rond in de omgeving van de
Stoelemat. Heeft u vragen of zorgen, vraag het hen gerust, ze staan u graag te woord.
Locatiecoördinator en vrijwilligers
Elke dag is er een locatiecoördinator aanwezig. Dit is iemand van het Rode Kruis. Hij/zij is die dag verantwoordelijk voor
het reilen en zeilen in de Stoelemat en op het buitenterrein. Elke dag zijn er ook vrijwilligers aanwezig om de
vluchtelingen te helpen, voor het uitdelen van materiaal/spullen (zoals shampoo en luiers), om te helpen bij de catering,
om wat met de kinderen te ondernemen en om allerlei hand- en spandiensten te verrichten.
Telefoon
De locatiecoördinator van het Rode Kruis heeft een telefoon bij zich. Daarop kunnen de vrijwilligers en de beveiliging
hem/haar bereiken. U kunt dat nummer ook bellen als u vragen heeft of ergens mee zit. Het nummer is 06-21585691.
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Afspraken
Met de vluchtelingen worden afspraken gemaakt. Een van de afspraken is dat ze uiterlijk om 22 uur weer in het gebouw
moeten zijn. Andere afspraken zijn dat er op de locatie geen alcohol gebruikt mag worden en er mag niet worden
gerookt.
Veelgestelde vragen
Op de website van de gemeente Bergen op Zoom www.bergenopzoom.nl/crisisnoodopvang vindt u veelgestelde vragen
en antwoorden. Heeft u een vraag maar staat deze er niet bij? Stuur dan een mail naar
communicatie@bergenopzoom.nl. Wij zorgen dat u een antwoord krijgt en indien van toepassing voegen we uw vraag en
het antwoord toe aan de veelgestelde vragen.
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