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Crisisopvang in sporthal De Slaghen

Communicatie

Ommen, 19 november 2015

Geachte heer/mevrouw,
Volgende week worden in sporthal De Slaghen maximaal 70 vluchtelingen opgevangen. Deze mensen
komen hier maandagmiddag 23 november aan en blijven hier tot vrijdagmiddag 27 november. Met deze
brief wil ik u hierover informeren. We vragen u om deze informatie te delen met uw achterban.
Crisisopvang in sporthal De Slaghen
Crisisopvang is nodig omdat de huidige migratiestroom naar Europa dermate hoog is dat het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet voldoende capaciteit heeft om iedere vluchteling die Nederland
binnenkomt een opvangplaats te bieden. Daarom vraagt het COA aan gemeenten om crisisopvang te
bieden. Dit betekent een kortdurende opvang van vluchtelingen op een tijdelijke locatie. Het COA heeft
de gemeente Ommen gevraagd om van maandagmiddag 23 november tot vrijdagmiddag 27 november
crisisopvang te bieden aan maximaal 70 vluchtelingen. De gemeente Ommen wil niet met de rug naar de
vluchtelingenproblematiek toe staan en haar steentje bijdragen. Wij hebben in de hele gemeente
geïnventariseerd welke locaties beschikbaar zijn voor deze crisisopvang. Er is gekozen voor sporthal De
Slaghen omdat deze hal in korte tijd geschikt te maken is voor crisisopvang.
Over de crisisopvanglocatie
Wij richten de sporthal vanaf zondag in als crisisopvanglocatie en proberen dit zo goed mogelijk te doen,
zodat het verblijf van de vluchtelingen gegeven de omstandigheden zo aangenaam mogelijk is. In de
sporthal worden bedden geplaatst en de hal wordt voorzien van allerlei basisvoorzieningen, zoals
sanitair, catering en medische zorg. Voor de begeleiding van de vluchtelingen zijn in de sporthal 24 uur
per dag mensen aanwezig. Er is ook 24 uur per dag beveiliging aanwezig in en rondom de opvanglocatie.
Verder zijn er tolken aanwezig om ervoor te zorgen dat de communicatie soepel verloopt. De
vluchtelingen zijn vrij om het terrein rond de sporthal op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan
de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. Ze krijgen uitleg
over onze normen en waarden, manieren en gebruiken.
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Duur crisisopvang
Wij verwachten de groep van maximaal 70 vluchtelingen op maandagmiddag 23 november.
De vluchtelingen blijven tot vrijdagmiddag 27 november in De Slaghen. Het COA zal er dan voor zorgen
dat de vluchtelingen naar een opvanglocatie in een andere gemeente gebracht worden. Daarna zullen we
de hal leegruimen.
Sporthal niet beschikbaar voor reguliere activiteiten
In verband met de crisisopvang kan de sporthal niet voor reguliere sportactiviteiten gebruikt worden. Wij
hebben sportverenigingen en –clubs die gebruik maken van de sporthal hierover geïnformeerd. Wij
snappen dat het voor de gebruikers van de sporthal misschien lastig is dat zij de hal volgende week niet
kunnen gebruiken, maar we rekenen op hun begrip en op het begrip van onze inwoners en ondernemers.
Helpen bij de crisisopvang
De meeste vluchtelingen hebben een lange reis achter de rug en zijn vermoeid. Wij vragen u om hen rust
te gunnen en om die reden weg te blijven bij de sporthal.
In eerste instantie zijn er geen spullen zoals kleding of speelgoed nodig. Als dit wel nodig blijkt te zijn,
doen wij hiervoor een oproep.
Wilt u zich inzetten als vrijwilliger of wilt u bijvoorbeeld samen met een vereniging een activiteit
organiseren voor de vluchtelingen? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
vluchtelingen@ommen.nl. Op het moment dat wij van uw aanbod gebruik willen maken, nemen wij
contact met u op. Voor overige hulp aan vluchtelingen kunt u contact opnemen met het Rode Kruis:
www.hulpvoorvluchtelingen.nl, 070 - 44 55 678 of contact@hulpvoorvluchtelingen.nl.
Hebt u nog vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de crisisopvang. U vindt meer informatie op
www.ommen.nl/opvang. Hier staat ook een overzicht van de veelgestelde vragen. Hebt u een vraag
waarvan het antwoord niet op de website staat? Dan kunt u contact opnemen met ons. Wij zijn van
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 14
0529 (geen netnummer nodig).
We zijn in verband met deze opvang de komende dagen ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar op
telefoonnummers 0523 – 289636 en 0523 – 289185:
- Donderdag 19 november 2015: 17.00 – 22 .00 uur
- Vrijdag 20 november 2015: 17.00 – 22.00 uur
- Zaterdag 21 november 2015: 11.00 – 15.00 uur
- Zondag 22 november 2015: 11.00 – 15.00 uur
Met vriendelijke groet,

Mark Boumans
Burgemeester gemeente Ommen
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