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Onderwerp: Noodopvang vluchtelingen in sportcentrum Lindonk

Beste heer, mevrouw,
Komende week richten we sportcentrum Lindonk in voor de crisisnoodopvang van 50-90
vluchtelingen. De gemeente verzorgt deze crisisnoodopvang op verzoek van de
veiligheidsregio om de druk op het opvangcentrum in Ter Apel te verlichten. Op 1 oktober
eindigt de opvang in onze gemeente en kunnen de normale activiteiten in de Lindonk weer
worden opgestart. In deze brief vindt u de informatie die op dit moment bij ons bekend is.
Noodopvang
Omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol zit, slaan overheden de handen ineen en
komt er overal in het land noodopvang, ook in Zevenbergen. Wij weten op dit moment nog
niet wanneer de vluchtelingen arriveren en wat de samenstelling van de groep is.
Inrichten sporthal
De komende dagen maken mensen van onder meer de veiligheidsregio, brandweer en
gemeente de sporthal klaar om als opvang te dienen. Zo worden onder andere bedden en
meubels geplaatst.
Tijdelijke noodmaatregel
De crisisnoodopvang is echt een tijdelijke noodmaatregel. De situatie in Ter Apel is heel
schrijnend. Als gemeentebestuur willen we onze bijdrage leveren om deze humanitaire crisis
het hoofd te bieden. Tegelijkertijd snappen we dat dit bericht onverwacht komt en dat u
mogelijk vragen heeft. Op www.moerdijk.nl/noodopvang vindt u meer informatie. Staat het
antwoord op uw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar noodopvang@moerdijk.nl of
bel met 14 0168.
Begeleiding
We doen ons best om u als buurtbewoners zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van
deze tijdelijke noodopvang. We zorgen voor begeleiding om de vluchtelingen bij te staan en
zorgen ook voor dagbesteding. Verder is er 24 uur per dag beveiliging op en rondom
sportcentrum Lindonk aanwezig.
Vervolgcommunicatie
In de loop van komende week ontvangt u van ons een tweede brief. Daarin staat onder
andere een direct telefoonnummer voor alle vragen en opmerkingen. En informatie voor
iedereen die een bijdrage wil leveren. We blijven graag met u in gesprek omdat we willen dat
de opvang voor alle betrokkenen zo plezierig mogelijk verloopt.

Met elkaar gaan we zorgen voor de tijdelijke opvang van deze mensen in nood. We zien er
daarnaast nauwlettend op toe dat uw buurt prettig en veilig blijft.
Met hartelijke groet,
Namens het college en de gemeenteraad van Moerdijk,
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