Vragen t.b.v. de gemeente
Algemeen
1. Voor het huisvesten van asielzoekers en de maatregelen welke daarvoor genomen
moeten worden, dient ook het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Hoe gaan deze
procedures verlopen? Betekent een mate van flexibel omgaan met bestemmingsplan,
termijnen en procedures dat ook belangen van omwonenden binnen een straal van x
meter, ook flexibel worden?
2. Wie houdt namens de gemeente regie over de locatie? Komt er een extra ambtenaar
voor? Valt dit onder een wethouder? En hoe kunnen we als raad onze controlerende
taak hier uitvoeren?
3. Kunnen deze (tijdelijke) woningen zomaar zonder vergunnings- of
bestemmingsplanprocedure geplaatst worden en gelden bijvoorbeeld milieuregels hier
dan niet voor?
4. Wie gaat het besluit nemen over het wel of niet doorgaan van dit plan?
5. Wat gaat dit plan brengen voor het dorp Bakel?
6. Hoe zien de betrokken partijen de integratie van 300 bij elkaar geplaatste asielzoekers in
de kleine betrokken samenleving van Bakel?
7. Waarom gaan we hun onderdak bieden terwijl onze eigen mensen ook hulp kunnen
gebruiken? Denk hierbij aan de jeugd die geen huis kunnen kopen omdat het financieel
niet te betalen is, mensen die nu met torenhoge energiekosten zitten, mensen die het al
zwaar hadden en nu nog zwaarder, boodschappen die steeds duurder worden,
zorgverzekeringen die duurder worden, salarissen die niet stijgen etc. Ons lijkt dat hier
eerst naar gekeken moet worden voordat we andere landen gaan helpen.
8. Worden er duidelijke afspraken gemaakt met het COA? Uit ervaring van andere
gemeenten blijkt dat het lastig is om afspraken te maken met het COA.
9. Wie is de eigenaar van landgoed Bakel?

Locatie
1. In de bosrijke locatie liggen op dit moment nog St. Josefheil, de Hospice en het
Kabouterbos. Daarnaast zijn er ook diverse bedrijfjes actief en zijn er op die plek
inwoners die in verenigingsverband hun activiteiten ontplooien. Bovendien wordt het
gebied intensief bezocht door wandelaars en fietsers. Wij zouden graag zien dat deze
activiteiten door blijven kunnen gaan en onze inwoners en bezoekers zich veilig blijven
voelen om daarnaartoe te gaan.
Vraag: Hoe gaat het college het subjectieve veiligheidsgevoel van deze gebruikers van
het Zorgboogterrein borgen? Hoe denken zij dit gevoel positief te kunnen beïnvloeden?
2. Hoe ziet het college het voortbestaan van de andere activiteiten op de locatie, zoals het
kabouterbos, het dierenpark etc.?
3. Het Zorgboogterrein is gelegen tussen Bakel en Milheeze waar de bewoners zeer
waarschijnlijk ook belast gaan worden met de her-activering van vliegbasis de Peel
waarbij de kernen van Bakel en Milheeze recht onder de startbaan liggen. We vragen
ons af of het redelijk is om de inwoners van Bakel en Milheeze nog eens extra te
belasten met De huisvesting van 300 asielzoekers
Vraag: In hoeverre zijn er in dit kader mogelijk nog juridische obstakels te verwachten
(stikstof gerelateerd) of beperkingen in de vorm van bijvoorbeeld geluidsoverlast?
4. Voor zover wij hebben begrepen, zullen de asielzoekers voorlopig niet gehuisvest
worden in de Jan de Wit Kliniek maar in woonunits.
Vraag: Waarom wordt er dan toch voor deze plek gekozen en niet voor een andere
willekeurige plek in onze gemeente waar ook woonunits geplaatst kunnen worden?
5. 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?
6. Is er ook gekeken naar andere locaties in Gemert-Bakel?
7. Is er ook gekeken naar de verspreiding van het aantal mensen over de gehele gemeente
Gemert-Bakel?
8. Waarom allemaal in Bakel?

Aantal en termijn
1. Hoe waarborgt de gemeente dat het bij de opvang van deze 300 asielzoekers blijft?

Veiligheid
1. Hoe is de beveiliging op het terrein en daarbuiten geregeld?
2. Nemen jullie in het besluit ook mee wat dit in andere dorpen in ons land teweeg heeft
gebracht?
3. Wie gaat de veiligheid waarborgen van de bewoners van Bakel?
4. Hoe gaat de gemeente en het COA de overlast handhaven, met een tekort aan
politieagenten, die het al zo druk hebben?

Onderwijs
1. Op welke locatie(s) zou de gemeente het onderwijs voor deze kinderen willen verzorgen,
welke kosten zijn daaraan verbonden en voor wie zijn deze kosten?
2. Worden deze kinderen in Bakel naar school gestuurd of verdeeld over de verschillende
locatie in Gemert-Bakel? En hoe werkt dat met vervoer?
3. Zijn onze scholen in staat de opvang te bieden in de klassen aan kinderen die de taal niet
machtig zijn en getraumatiseerd zijn?
4. Wat voor consequenties heeft dat voor onze jeugd?
5. Is het niet slim om een eigen school op terrein te huisvesten waar deze kinderen les
krijgen? Zo ja wie draagt dan de kosten?
6. Is dit überhaupt te realiseren omdat er al een tekort aan leerkrachten en met name NT2
leerkrachten is?
7. Wat betekent de plaatsing van 300 asielzoekers voor de kwaliteit van het onderwijs in
Bakel? Met name wanneer meerdere niet-Nederlands sprekende kinderen ook onderwijs
moeten volgen. Hoe borgen we dan dat de overige leerlingen voldoende aandacht krijgen
en het niveau van het onderwijs niet daalt? Of volgen deze kinderen dan buiten Bakel
onderwijs?

Relatie met reguliere woningbouw
1. Wat gaat de gemeente doen om er voor te zorgen dat er binnen nu en twee jaar ook
woonruimte aan eigen inwoners wordt toegewezen, dan wel er meer voor eigen inwoners
gebouwd gaat worden?
2. Waarom worden deze vluchtelingen dadelijk in nieuwbouw woningen geplaatst, terwijl er
zoveel jeugd en andere mensen in Bakel al jaren wachten op een (nieuwbouw)huis of
woonplek?
3. Waarom wordt er niet eerst voor de inwoners en eigen mensen gezorgd, die nu geen
woning kunnen vinden?

Waardedaling woningen
1. Wat zal dit gaan betekenen voor de waarde van onze woning, die zullen gaan dalen
komen jullie ons hierin tegenmoet?
Communicatie
1. De Dorpspartij ziet graag dat er op zeer korte termijn een extra openbare
raadsvergadering wordt uitgeschreven waar we met elkaar in gesprek kunnen gaan over
het verzoek van het COA.
2. De Dorpspartij gaat er van uit dat de procedure er verder in voorziet dat het college een
collegebesluit eerst ter goedkeuring voor legt aan de gemeenteraad van Gemert-Bakel.
3. Verder wil Sociaal Gemert-Bakel om nog meer teleurstellingen te voorkomen, dat alle
briefjes die ingeleverd zijn op voornoemde avond beantwoord en bewaard worden.
Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat hun wensen en bedenkingen
meegenomen worden in de besluitvorming en dat kan alleen als er ook op gereageerd
wordt. Ook zien wij graag een overzicht van alle reacties die ingeleverd zijn.
4. CDA zal via deze en de daarvoor reguliere weg een verzoek indienen voor een openbare
raadsvergadering op korte termijn. Een dergelijk belangrijk thema verdient een open en
transparant debat, waarin elk politieke partij haar wensen en bedenkingen kan toelichten.
5. Elke gemeente zou verplicht moeten worden (naar rato) bij te dragen aan de opvang
(vele handen maken licht werk). Wij zouden graag zien dat het college dat uitdraagt in
landelijke en/of provinciale gremia.
6. Elke gemeente zou verplicht moeten worden (naar rato) bij te dragen aan de opvang
(vele handen maken licht werk). D66 zou graag zien dat het college dat uitdraagt in
landelijke en/of provinciale gremia.
7. Komt er een vast aanspreekpunt vanuit de gemeente welke dagelijks bereikbaar is?

