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Geachte raadsleden,
Vanwege het grote aantal vluchtelingen dat Nederland binnen blijft komen en met nog altijd het tekort aan
opvanglocaties, heeft het COA opnieuw een beroep gedaan op gemeenten. In afstemming met de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant hebben wij het COA laten weten bereid te zijn om opnieuw crisisnoodopvang te bieden. Hier
wordt vanaf zaterdag gebruik van gemaakt. Gemeente Bergen op Zoom neemt dus nogmaals haar verantwoordelijkheid
voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen, uiteraard in samenwerking met het COA. In deze brief vertel ik u wat dat
betekent.
Een nieuwe groep vluchtelingen
Een nieuwe groep van ongeveer tweehonderd vluchtelingen komt zaterdag 12 december tegen de avond aan in de
opvanglocatie sporthal Boulevard op de Bergse Plaat. Zij komen rechtstreeks vanuit Ter Apel. Ze zullen 72 uur in Bergen
op Zoom verblijven. Dinsdag 15 december vertrekken zij en gaan ze door naar een andere opvanglocatie. Welke dat is,
is nu nog niet bekend .
Eerdere ervaring
Zoals u weet, hebben we begin oktober 249 vluchtelingen opgevangen in sporthal de Boulevard. Deze opvang is goed
verlopen, er hebben zich geen incidenten voorgedaan. De gemeentelijke crisisorganisatie was snel opgestart en ook dat
is goed verlopen. Met deze ervaring in het achterhoofd vertrouwen wij erop dat de komende 72 uur op dezelfde manier
zal verlopen .
Sporthal Boulevard
De gemeente heeft als opvanglocatie sporthal Boulevard beschikbaar gesteld voor maximaal 250 vluchtelingen. Bij de
keuze voor deze sporthal is gelet op onder meer bereikbaarheid, veiligheid en snelle beschikbaarheid. De opvanglocatie
wordt voorzien van slaapgelegenheid en er wordt gezorgd voor eten en drinken. Bij de opvang van de vluchtelingen
wordt samengewerkt met het Nederlandse Rode Kruis, Traverse, Politie en Ghor. Ook zal er beveiliging aanwezig zijn .
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