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Geachte heer Van Veen, geachte heer Wouters,
In uw schrijven van 18 oktober jl. heeft u aangegeven informatie opgehaald te hebben, bij
betrokkenen en gemeenteraadsfracties, omtrent het verzoek van het COA om medewerking te
verlenen aan opvang van asielzoekers op Landgoed Bakel. De resultaten hiervan hebben wij
gebundeld ontvangen in 9 afzonderlijke vragen, gericht aan de Zorgboog.
In het bijgevoegde document ontvangt u onze antwoorden op de gestelde vragen. De vragen die
gesteld zijn hebben wij apart beantwoord, maar de beantwoording is veelal hetzelfde. Hiermee
wordt recht gedaan aan de vraagsteller.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

J. Nogarede-Hoekstra MA
Voorzitter raad van bestuur

Mevrouw drs. W. van de Laar
Lid raad van bestuur
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De vragen die gesteld zijn aan de Zorgboog beantwoorden wij apart, maar de beantwoording
is veelal hetzelfde. Hiermee wordt recht gedaan aan de vraagsteller.
Vragen t.b.v. de Zorgboog

1. De Zorgboog heeft in een principeverzoek haar plannen toegelicht voor wonen, welzijn
en zorg op het Zorgboogterrein. Omdat in deze nieuwe plannen ook eigen inwoners een
plek zouden kunnen krijgen, stuit dit op negatieve reacties binnen Bakel en Milheeze.
Vraag: Wat betekent de opvang aan de achterzijde van het terrein, voor het verzoek van
De Zorgboog? Gaat het principeverzoek hiermee voor minimaal 10 jaar de ijskast in en
daarmee woningen voor onze inwoners en zorg voor de regio? Of kunnen deze plannen
toch doorgaan? Zo ja, in welke vorm en binnen welk tijdsbestek?
Reactie de Zorgboog:
Eind november 2021 hebben we het principeverzoek rond onze plannen voor
herontwikkeling ingediend bij de gemeente. Dit principeverzoek wordt momenteel
behandeld door de gemeente. Het nu voorliggende COA-plan is in onze ogen te
onduidelijk en zeker niet concreet genoeg om de impact ervan te bepalen op het huidige
woon- en leefklimaat én op de nieuwbouw- en herontwikkelingsplannen die wij voor ogen
hebben op het landgoed.
2. Welke rol speelt de Zorgboog in dit verhaal? Zijn zij gebaat bij het plaatsen van
asielzoekers of is dit juist een nadeel?
Reactie de Zorgboog:
De Zorgboog heeft, net als de gemeente Gemert-Bakel begin oktober een officieel
verzoek ontvangen van het COA. Daar moeten wij op reageren. We beoordelen de
plannen langs de volgende maatstaf:
• cliënten en bewoners staan op de eerste plaats; zij moeten onbelemmerd het leven
kunnen leiden dat zij voor ogen hebben. Medewerkers en vrijwilligers moeten
onbelemmerd zorg en begeleiding kunnen verlenen;
• de COA-plannen mogen op geen enkele wijze in de weg staan van onze
nieuwbouwplannen of leiden tot vertraging ervan.
Het nu voorliggende plan is in onze ogen te onduidelijk en zeker niet concreet genoeg
om de impact ervan te bepalen huidige op het woon- en leefklimaat én op de nieuwbouwen herontwikkelingsplannen die wij voor ogen hebben op het landgoed.
3. Hoe kan het dat Zorgboog hun beloftes om voor de huidige bewoners een fatsoenlijke
woonvoorziening te realiseren, deze vergeven aan het COA?
Reactie de Zorgboog:
Wij hebben een verzoek van het COA gekregen en daar moeten wij op reageren. Wat de
Zorgboog betreft, mogen de COA-plannen op geen enkele wijze in de weg staan van
onze nieuwbouw- en herontwikkelingsplannen of leiden tot vertraging ervan.
4. Hoe kan Zorgboog ervoor willen kiezen om deze beschermde leefomgeving te verstoren
door 300 vluchtelingen onderdak te willen bieden grenzend aan een zorginstellingen en
een hospice.
Reactie de Zorgboog:
De Zorgboog heeft, net als de gemeente Gemert-Bakel begin oktober een officieel
verzoek ontvangen van het COA. Daar moeten wij op reageren. We beoordelen de
plannen langs de volgende maatstaf:

•

cliënten en bewoners staan op de eerste plaats; zij moeten onbelemmerd het leven
kunnen leiden dat zij voor ogen hebben. Medewerkers en vrijwilligers moeten
onbelemmerd zorg en begeleiding kunnen verlenen;
• de COA-plannen mogen op geen enkele wijze in de weg staan van onze
nieuwbouwplannen of leiden tot vertraging ervan.
Het nu voorliggende plan is in onze ogen te onduidelijk en zeker niet concreet genoeg
om de impact ervan te bepalen op het huidige woon- en leefklimaat én op de nieuwbouwen herontwikkelingsplannen die wij voor ogen hebben op het landgoed.

5. Hoe verhoudt de komst van een AZC zich tegenover de plannen van de zorgboog die er
liggen voor de herontwikkeling van het gebied?
Reactie de Zorgboog:
Eind november 2021 hebben we het principeverzoek rond onze plannen voor
herontwikkeling ingediend bij de gemeente. Dit principeverzoek wordt momenteel
behandeld door de gemeente. Wat de Zorgboog betreft, mogen de COA-plannen op
geen enkele wijze in de weg staan van onze nieuwbouwplannen of leiden tot vertraging
ervan.
6. Wat levert de komst van het AZC op voor de Zorgboog?
Reactie de Zorgboog:
De opvang van asielzoekers is een groot maatschappelijke vraagstuk. Als
maatschappelijke zorgorganisatie willen en kunnen wij onze ogen niet sluiten voor de
nood aan opvangplekken voor medemensen in nood. We beoordelen alle plannen, in
welke vorm dan ook, langs de volgende maatstaf:
• cliënten en bewoners staan op de eerste plaats; zij moeten onbelemmerd het leven
kunnen leiden dat zij voor ogen hebben. Medewerkers en vrijwilligers moeten
onbelemmerd zorg en begeleiding kunnen verlenen;
• de COA-plannen mogen op geen enkele wijze in de weg staan van onze
nieuwbouwplannen of leiden tot vertraging ervan.
Het nu voorliggende plan is in onze ogen te onduidelijk en zeker niet concreet genoeg
om de impact ervan te bepalen op het huidige woon- en leefklimaat én op de nieuwbouwen herontwikkelingsplannen die wij voor ogen hebben op het landgoed.

7. Het terrein van de zorgboog te Bakel wordt gezien als een maatschappelijke voorziening
waarbij mensen, jong en oud, tot rust en bij elkaar komen. Hoe zal dat zich verhouden
wanneer er 300 vluchtelingen worden opgevangen?
Reactie de Zorgboog:
Het nu voorliggende COA-plan is in onze ogen te onduidelijk en zeker niet concreet
genoeg om de impact ervan te bepalen op het huidige woon- en leefklimaat én op de
nieuwbouw- en herontwikkelingsplannen die wij voor ogen hebben op het landgoed.

8. Hoe moet het verder met de wandelpaden en andere (recreatieve) voorzieningen in het
park; blijven deze in stand?
Reactie de Zorgboog:

Het nu voorliggende COA-plan is in onze ogen te onduidelijk en zeker niet concreet
genoeg om de impact ervan te bepalen op het huidige woon- en leefklimaat én op de
nieuwbouw- en herontwikkelingsplannen die wij voor ogen hebben op het landgoed.
9. Komt er een vast aanspreekpunt vanuit de Zorgboog welke dagelijks bereikbaar is?
Reactie de Zorgboog:
Dat is op dit moment niet aan de orde.

