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Hoogedelgestrenge vrouwe Adema,
Op 6 oktober II. ontvingen wij een verzoek van het COA om medewerking te verlenen
aan het realiseren van noodopvang in units op het terrein van de Zorgboog in Bakel
voor minimaal 2 jaar en de realisatie van reguliere opvang voor 5 tot 10 jaar.
De burgemeester heeft daarvan mededeling gedaan aan de gemeenteraad in zijn
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vergadering diezelfde avond. Vervolgens zijn direct omwonenden uitgenodigd voor een
informatieve bijeenkomst op 11 oktober I. Daarbij waren ruim 100 mensen aanwezig.

Diezelfde
uit Bakel.
wensen,
geboden.
inwoners

avond was aansluitend een inloop bijeenkomst voor overige belangstellenden
Daarbij waren ruim 700 mensen aanwezig. Zij zijn uitgenodigd ter plekke
bedenkingen en vragen in te dienen. Daartoe is in de ruimte gelegenheid
401 Inwoners hebben hiervan gebruik gemaakt. Daarnaast hebben diverse
tot nu toe via de mail hun wensen, bedenkingen en vragen aan ons

doorgegeven.

Op 13 oktober I. is over dit onderwerp gesproken in een overleg met de
fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Alle 7 fracties hebben schriftelijk hun wensen,
bedenkingen en vragen ingediend bij het college. Deze gaan integraal hierbij.
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beantwoorden en ons uiterlijk dinsdag 8 november a.s. hierover te berichten. Eenzelfde
verzoek hebben wij m.b.t. voor hen bestemde vragen gesteld aan het COA en de
Zorgboog. De beantwoording van de vragen die voor ons bedoeld zijn zullen wij
uiteraard ook zelf beantwoorden.
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Op basis van alle input hebben wij een vragenlijst opgesteld die als bijlage is
toegevoegd. Een deel van die vragen kan naar onze mening het beste door u
beantwoord worden. Het verzoek aan u is dan ook deze zo goed als mogelijk te
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Als uiterlijk 8 november a.s. de antwoorden van alle partijen binnen zijn dan kan een
raadsvergadering worden gepland waarin de raad zijn wensen en bedenkingen kan
bepalen.

pagina 2 van 3

Meer

informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met (geanonimiseerd) Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,

Secretaris,

de burgemeester,

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Vragen t.b.v. de provincie
1.

Als het AZC

hier zou

komen

kunnen

we dan

voorwaarden

stellen? We

denken

dan

bijvoorbeeld aan:
Kunnen we omdat we een maatschappelijk probleem oplossen eisen van de
provincie, meer huizen te mogen bouwen en laten we deze dan met name in
Bakel

-

landen?

Kunnen we tegen buurgemeenten die geen eigen opvang zeggen: we lossen
jullie opvangprobleem mede op dan verwachten wij dat jullie de komende 10 jaar
onze statushouders opvangen. Zodat deze woningen vrij komen voor eigen
inwoners?

2.
3.

Gaan deze te bouwen (tijdelijke) woningen niet af van het quotum woningen dat er in
Bakel gebouwd mag worden.
hoe snel kan de provincie de plannen in afstemming met de gemeente realiseren?

