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In antwoord op uw bovenvermeld formeel verzoek medewerking te verlenen aan het
realiseren van noodopvang in units op het terrein van de Zorgboog voor minimaal 2 jaar
en de realisatie van reguliere opvang voor 5 tot 10 jaar, delen wij u het volgende mede.
De gemeente Gemert-Bakel is bereid met u de vervolggesprekken aan te gaan om te

komen tot een bestuursovereenkomst en aanvullende werkafspraken voor de realisatie
van noodopvang in units voor maximaal 150 asielzoekers op een beperkt deel van het
terrein van de Zorgboog in Bakel voor 2 jaar. Op bijgaande plattegrond is het
zoekgebied voor de te realiseren noodopvang globaal weergegeven.
Wij geven u reeds te kennen dat de volgende onderwerpen randvoorwaardelijk hiervoor
zijn:

e

e

Instemming door de Zorgboog als eigenaar van het terrein;

Benodigde investeringen en exploitatie mogen niet op de gemeentelijke begroting
drukken;

e
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(0492) 378 500
E-maadres

gemeente@gemert
bakel.nl
Intemet

vww gemert-bakel.nl
Tuitter

@gemGemenBakel
Barkrekening
NL83

e
e

Vervoer georganiseerd door het COA van de bewoners naar verplichte afspraken;
Voldoende dagbesteding in de vorm van onderwijs, kinderopvang, taal, sport- en
spelactiviteiten, contact zoeken met derden (verenigingen, instanties, etc.),
vrijwilligerswerk, zelfwerkzaamheid op en rondom locaties (schoonmaken,
groenonderhoud, reparaties) etc.;
Sluitende afspraken voor de veiligheid binnen en buiten de hekken van de
opvanglocatie tussen betrokken partijen;
Borgen van een veilige voortgang van reeds aanwezige voorzieningen en activiteiten
op het terrein van de Zorgboog;

e

Het kunnen aanbieden van alle benodigde gezondheidszorg;

*

Een vast aanspreekpunt vanuit het COA welke 24/7 (telefonisch) bereikbaar is.
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Een zorgvuldig proces — waarbij het COA nadrukkelijk het voortouw neemt — in
aanloop naar de realisatie en tijdens de exploitatie waarbij de omgeving en
betrokken partijen periodiek worden geïnformeerd over de plannen en de stand van

NL2G
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50971748
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8055.16.7128.03

De beantwoording door u en andere betrokken partijen op de vragen die wij hebben
gesteld naar aanleiding van de inloopavond, overige ingekomen reacties en de wensen
en bedenkingen van de gemeenteraadsfracties en ons college hebben gediend als

afwegingskader voor het formuleren van bovenstaande reactie. In zijn vergadering van .
december 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze reactie.
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Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met “Ma\\
kenmerk van deze

gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
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A.JandeWit(JWB) _ H. Woonhuis
B.St Jozefsheil(SJB)
_J Hooischuur
C. Hospice De Populier _ K. Veldkapel

1.Vijver
2.LangeJuffer
3Kaboutersos

£. Wielewaal/lMuseumpje M.Dienstengebouw
F. De Horst
N. Portiersloge

5. Volière
6. Hertenwei

D. Cantharel

L. Senzer

G. Woonhuis

O. Stichting Vitaliteit 7. Kruidentuin / Moestuin

em

Hoofdingang
JWB _ <m

Hoofdingang SJB

4Spoorpleintje

8. TBC huisje
_ 9. Viindertuin
_ 10.Picknickveld

mam PARKEREN

_ 11.Peelrandbreuk

--- gobale igging

——

Hekwerk

12. Tennisbaan
13. Schaakbord
14. Ensembie

_ 15. Kabouter

Kwebbel huis
16. Gasterij / toiletten

>

Poort/Slagboom

