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Tijdelijke noodopvang asielzoekers vanaf vrijdag 22 april open
Op 12 april heeft het college van B&W een bestuursovereenkomst afgesloten met het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In deze overeenkomst zijn alle afspraken
vastgelegd voor de realisatie van een noodopvang in de evenementenhal in de gemeente
Venray. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met de opvang van maximaal 350
asielzoekers voor een periode van maximaal 6 maanden.
De afgelopen weken heeft het COA samen met de gemeente alle voorbereidingen getroffen. Denk
hierbij aan de inrichting van de hal, de catering, beveiliging en de vergunningen. De eerste 100
bewoners arriveren vrijdag 22 april. De verwachting is dat de opvanglocatie na ongeveer 3 weken
volledig bezet is.
Versneld open
In eerste instantie zouden de asielzoekers een week later komen. Vanwege de crisissituatie in Ter
Apel gaat de opvang echter iets eerder open. Burgemeester Leontien Kompier: “Als gemeente
Venray voelen we de noodzaak en de urgentie om bij te dragen aan het opvangvraagstuk rondom
asielzoekers. We willen voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. Uiteraard moet het wel
op een verantwoorde manier. Daarom hebben we alle afspraken goed vastgelegd en is de
brandveiligheid op orde.”
Voorwaarden
De gemeenteraad had vooraf een aantal voorwaarden gesteld aan de realisatie van de opvang aan
de Voorde 30 in Oostrum. In de bestuursovereenkomst zijn deze voorwaarden vastgelegd. Zo is er
geen mogelijkheid tot verlenging van de periode en zijn in afstemming met Veiligheidsregio en
politie afspraken gemaakt over de inzet van beveiliging en straatcoaches. Met behulp van lokale
partijen wordt invulling gegeven aan een kwalitatieve dagbesteding en het verstrekken van vers
gekookte maaltijden.
Communicatie met omgeving staat voorop
Goede interactie met de omgeving vindt de gemeente belangrijk. Zodat de onderwerpen die onder
omwonenden leven snel op tafel liggen en zo mogelijk opgelost kunnen worden. De gemeente
heeft daarom een klankbordgroep opgericht met daarin een afvaardiging van de omliggende dorpsen wijkraden, de bedrijven en maatschappelijke instellingen. Ook het COA neemt deel aan de
overleggen. De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. Op woensdag 18 mei
organiseert de gemeente met het COA een inloopbijeenkomst op de opvanglocatie. Omwonenden
worden hiervoor uitgenodigd per brief maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Zij kunnen
zich daarnaast abonneren op de digitale nieuwsbrief op https://www.venray.nl/tijdelijkenoodopvang-asielzoekers.
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Uw kenmerk
Noodopvang asielzoekers

Beste inwoner of ondernemer,
Vrijdag 22 april neemt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een tijdelijke noodopvang
voor asielzoekers in de evenementenhal in Oostrum in gebruik. Via deze brief brengen we u op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook leest u meer over een inloopbijeenkomst op 18 mei.
Het gaat om een tijdelijke noodopvang
De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er zijn dringend extra opvanglocaties nodig. De
gemeente Venray heeft daarom een verzoek gekregen van het COA om asielzoekers tijdelijk op te
vangen in de evenementenhal in Oostrum. De gemeenteraad heeft 8 maart ingestemd met de
opvang van maximaal 350 asielzoekers voor maximaal 6 maanden.
De opvang gaat versneld open
De afgelopen weken heeft de gemeente Venray samen het COA aan alle voorbereidingen gewerkt.
Denk hierbij aan de inrichting van de hal, de catering, beveiliging en de vergunningen. De
afspraken hierover zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. De eerste 100 bewoners
arriveren vrijdag 22 april al. In eerste instantie zouden de asielzoekers een week later komen.
Vanwege de crisissituatie in Ter Apel gaat de opvang echter iets eerder open zodat we voorkomen
dat mensen op straat moeten slapen. De verwachting is dat de opvanglocatie na ongeveer 3 weken
volledig bezet is.
Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de noodopvang
Dit doet de organisatie in samenwerking met professionele beveiligers en straatcoaches. Tussen
8.00 en 22.00 uur zijn er dagelijks medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast
zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Buiten het eigen terrein heeft
het COA geen zeggenschap. Gebeurt er iets in de openbare ruimte dan kunt u de politie bellen op
0900-8844. Bij spoed belt u altijd 112. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie.
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Het COA is bereikbaar bij vragen
Heeft u vragen dan kunt u het COA 24 uur per dag bereiken via email of telefoon. De
contactgegevens voor de locatie Venray staan op www.coa.nl/venray. Op www.coa.nl/nl/azc-in-debuurt vindt u algemene informatie over de komst van een noodopvang in de buurt.
De klankbordgroep is al van start
Goede interactie met de omgeving vinden we belangrijk. We willen dat vragen die in de omgeving
leven snel op tafel liggen zodat we ze, voor zover mogelijk, op kunnen lossen. Daarom hebben we
een klankbordgroep opgericht met een afvaardiging van de omliggende dorps- en wijkraden. Ook
de ondernemers en de nabijgelegen school van Gilde Opleidingen zijn vertegenwoordigd. En
natuurlijk neemt ook het COA deel aan de overleggen.
Op woensdagavond 18 mei kunt u vragen stellen tijdens een inloop
U kunt die avond tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen bij de evenementenhal aan de Voorde 30
in Oostrum. Tijdens de inloop zijn medewerkers van de gemeente en het COA aanwezig om uw
vragen te beantwoorden. Ook als college van B&W zijn we aanwezig. Vanuit het gemeentebestuur
zijn we namelijk nauw betrokken bij de opstartfase van deze tijdelijke noodopvang.
Meld u aan voor de nieuwsbrief
Wilt u graag op de hoogte blijven dan kunt u zich op www.venray.nl aanmelden voor de speciale
nieuwsbrief over de noodopvang voor asielzoekers. Op de site staan ook een aantal veelgestelde
vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar asielzoekers@venray.nl of bel
naar (0478) 52 33 33.

We hopen dat de bewoners van de noodopvang zich welkom voelen in Venray, ook al verblijven ze
hier maar tijdelijk. Laten we daar samen ons best voor doen.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

de secretaris,

L.A.M. Kompier

E.G.J. Voorn

