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Onderwerp Crisisnoodopvang sporthal Naestenbest 

Beste raadsleden, 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. Gemeente Best 

is een sociale gemeente, daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om 

vermoedelijk vanaf 2 augustus vluchtelingen op te vangen in sporthal Naestenbest. Het gaat om maximaal 

120 vluchtelingen voor drie weken. 

Burgemeester Hans Ubachs: "Het gemeentebestuur voelt zich uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage 

te leveren aan de crisissituatie rondom het opvangen van vluchtelingen. Elke gemeente heeft een 

verplichting om mee te werken aan een (tijdelijke) oplossing hiervoor. Wij gaan niet afwachten tot wij als 

gemeente opgeroepen worden om een locatie in te richten maar zijn zelf actief aan de slag gegaan. Samen 

moeten wij ervoor zorgen dat wij deze vreselijke situatie onder controle krijgen. Ik ben op een gepaste 

manier tevreden dat wij deze opvang kunnen realiseren.” 

Waarom deze locatie? 

In 2015 heeft de gemeente Best ook vluchtelingen opgevangen in sporthal Naestenbest. Er is nu weer 

gekozen voor deze sporthal, omdat deze hal goed bereikbaar is en per direct beschikbaar. Daarnaast is het 

eigendom van de gemeente en in deze zomerperiode wordt er minder gebruik gemaakt van de sporthal. De 

locatie is groot genoeg om een dergelijke groep te kunnen opvangen. 
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Extra informatie 

In de bijlage leest u de bewonersbrief. Deze brief is op woensdag 20 juli bezorgd in de directe omgeving van 

sporthal Naestenbest. Wij houden u op de hoogte over belangrijke ontwikkelingen. Op onze website 

www.gemeentebest.nl vindt u ook de actuele informatie, veelgestelde vragen en een liveblog. 

Ik reken erop dat ik u hiermee voldoende geïnformeerd heb. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Best 

Hans Ubachs Jolie Hasselman 

Burgemeester secretaris 
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Uw Brief van Ons kenmerk PU22-03637// 

Uw kenmerk Categorie 

Datum 20-07-2022 Behandelddoor 

Verzonden 20-07-2022 Telefoonnummer _ 140499 

Onderwerp _ Crisisopvang vluchtelingen Naestenbest 

Geachte N N 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

U bent telefonisch geïnformeerd door de burgemeester, B B omtrent de tijdelijke opvang van 

ongeveer 120 vluchtelingen in sporthal Naestenbest vanaf (vermoedelijk) 2 augustus voor drie weken. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Wellicht heeft deze mededeling vragen bij u opgeroepen waar u in eerste instantie niet aan heeft gedacht 

tijdens het gesprek met N NNN Op donderdag 21 juli 2022 om 10.00 tot 11.00 uur ben ik op 

de locatie aanwezig in de centrale hal om eventuele vragen van u te beantwoorden. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)   

In de bijlage treft u volledigheidshalve de informatiebrief aan die naar alle omwonende is verzonden. 

Wij verwachten u met deze informatie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders 

Beleidsmedewerker vastgoed 

Boetn: B omwonende csisopvang vchtelingen O 
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Uw Brief van Ons kenmerk PU22-03636// 

Uw kenmerk Categorie 

Datum 20-07-2022 Behandelddoor 

Verzonden 20-07-2022 Telefoonnummer 140499 

Onderwerp _ Crisisopvang vluchtelingen Naestenbest 

Geachte H N 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

U bent telefonisch geïnformeerd door de burgemeester, B B omtrent de tijdelijke opvang van 

ongeveer 120 vluchtelingen in sporthal Naestenbest vanaf (vermoedelijk) 2 augustus voor drie weken. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Wellicht heeft deze mededeling vragen bij u opgeroepen waar u in eerste instantie niet aan heeft gedacht 

tijdens het gesprek met N MM Op donderdag 21 juli 2022 om 10.00 tot 11.00 uur ben ik op 

de locatie aanwezig in de centrale hal om eventuele vragen van u te beantwoorden. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)   

In de bijlage treft u volledigheidshalve de informatiebrief aan die naar alle omwonende is verzonden. 

Wij verwachten u met deze informatie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders 

Beleidsmedewerker vastgoed 

Boetn: B omwonende csisopvang vchtelingen N 
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Uw Brief van Ons kenmerk PU22-03635// 

uw kenmerk Categorie 

Datum 20-07-2022 Behandelddoor 

Verzonden 20-07-2022 Telefoonnummer 140499 

Onderwerp Crisisopvang vluchtelingen sporthal Naestenbest 

Geachte N 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

U bent telefonisch geïnformeerd door de burgemeester, B B omtrent de tijdelijke opvang van 

ongeveer 120 vluchtelingen in sporthal Naestenbest vanaf (vermoedelijk) 2 augustus voor drie weken. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Wellicht heeft deze mededeling vragen bij u opgeroepen waar u in eerste instantie niet aan heeft gedacht 

tijdens het gesprek met N MM Op donderdag 21 juli 2022 om 10.00 tot 11.00 uur ben ik op 

de locatie aanwezig in de centrale hal om eventuele vragen van u te beantwoorden. 

In de bijlage treft u volledigheidshalve de informatiebrief aan die naar alle omwonende is verzonden. 

Wij verwachten u met deze informatie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders 

Beleidsmedewerker vastgoed 

Sage(): Ef omwonende eissnondopvang vuckelngen O 
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Uw Brief van Ons kenmerk PU22-03642// 

uw kenmerk Categorie 

Datum 20-07-2022 Behandelddoor 

Verzonden 20-07-2022 Telefoonnummer 140499 

Onderwerp Crisisnoodopvang vluchtelingen sporthal Naestenbest 

Geachte N 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

U bent telefonisch geïnformeerd door de burgemeester, B B omtrent de tijdelijke opvang van 

ongeveer 120 vluchtelingen in sporthal Naestenbest vanaf (vermoedelijk) 2 augustus voor drie weken. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Wellicht heeft deze mededeling vragen bij u opgeroepen waar u in eerste instantie niet aan heeft gedacht 

tijdens het gesprek met N MM Op donderdag 21 juli 2022 om 10.00 tot 11.00 uur ben ik op 

de locatie aanwezig in de centrale hal om eventuele vragen van u te beantwoorden. 

In de bijlage treft u volledigheidshalve de informatiebrief aan die naar alle omwonende is verzonden. 

Wij verwachten u met deze informatie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders 

Beleidsmedewerker vastgoed 

Sage(): Ef omwonende eissnondopvang vuckelngen N 
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Datum 30-08-2022 Behandelddoor _ Communicatie 

Verzonden 30-08-2022 Telefoonnummer _ 140499 

Onderwerp Crisisnoodopvang in sporthal Naestenbest afgerond 

Beste raadsleden, 

De crisisnoodopvang in sporthal Naestenbest is afgerond. De groep vluchtelingen die van 3 t/m 24 augustus 

2022 werd opgevangen, bestond uit vrouwen, kinderen en mannen met verschillende nationaliteiten uit het 

Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Noord-Afrika. De vluchtelingen zijn op woensdag 24 augustus verhuisd 

naar een tijdelijke noodopvanglocatie in de gemeente Deurne. De noodopvang in de sporthal werd direct 

afgebroken en de ruimte is inmiddels weer in gebruik. 

Het belang van onze inwoners stond voorop 

Het belang en de veiligheid van onze inwoners en ondernemers bleef voor ons als gemeente altijd voorop 

staan. Iedereen kon, indien men vond dat er misbruik gemaakt werd van onze gastvrijheid, altijd (24/7) 

rechtstreeks contact opnemen met de locatiemanager op de noodopvanglocatie. 

In de tweede nacht (4 op 5 augustus) heeft zich er een incident voorgedaan tussen de vluchtelingen 

onderling. Eén van de vluchtelingen is direct teruggestuurd naar Ter Apel. De rust in de groep is daarna ten 

goede gekeerd en de resterende tijd is alles rustig verlopen. Inwoners hebben hier niets van gemerkt. 

Omwonenden en het omgevingsbeeld 

Tijdens de informatieavond en op social media was er in het begin weerstand van sommige inwoners tegen 

de komst van de groep vluchtelingen. We kennen immers allemaal de beelden vanuit ter Apel. In de week 

van 8 augustus ben ik de wijk ingetrokken en heb met sommige omwonenden persoonlijk over de tijdelijke 

crisisopvang gesproken. Later die week deed wethouder Véronique Zeeman ook een rondje door de wijk. De 

omwonenden die wij gesproken hebben, gaven aan geen overlast te ervaren. 

Nadat wij gecommuniceerd hadden over de verhuizing van de groep vluchtelingen op 24 augustus naar de 

gemeente Deurne, veranderde het omgevingsbeeld doordat er online opmerkingen kwamen als “Waarom 

kan de groep niet langer blijven?” en “Wat erg dat de vluchtelingen steeds weer moeten verhuizen.”. En 

omwonenden gaven op social media steeds weer aan totaal geen overlast te ervaren. 
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De kosten van de noodopvang 

De gemeente berekent alle kosten en de extra uren van de ambtenaren door aan de Veiligheidsregio. Al 

deze kosten worden betaald door de Rijksoverheid. De evaluatie wordt door het projectteam opgestart, 

samen met de veiligheidsregio. 

De huidige situatie in de crisisnoodopvang 

Op vrijdag 26 augustus heeft de veiligheidsregio op haar website een mediaverklaring geplaatst. Hierin 

geven zij aan dat met de 21 burgemeesters in onze regio besproken is dat we een inspanningsverplichting 

aangaan om — binnen onze mogelijkheden — 225 extra crisisnoodopvangplekken te vinden. Dit zou kunnen 

betekenen dat we in de toekomst nog een keer in Best vluchtelingen voor een tijdelijke periode van drie 

weken moeten opvangen. 

Trots op onze daadkracht 

Ondanks dat er al veel ambtenaren op vakantie waren, is het ons toch gelukt om deze crisis noodopvang te 

realiseren. Met daadkracht en vooral samen hebben wij ervoor gezorgd dat alles vlot en soepel verliep. In 

tijden van nood hebben wij laten zien dat wij er staan als gemeente. Daar mogen we trots op zijn! 

Ook wij beseffen dat het steeds weer verhuizen van groepen vluchtelingen verre van ideaal is. Gelukkig 

heeft de groep in onze gemeente rust en veiligheid ervaren. Op een gepaste manier zijn wij dus tevreden. 

De omwonenden hebben een wenskaart met een dankjewel boodschap ontvangen. Alle inwoners zijn 

geïnformeerd en bedankt via social media, Best Informatief en de website. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Best 

o a 

Hans Ubachs | 

Burgemeester Waarnemend secretaris 

Bijlage(n): *PU22-04263* 
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GemEENTE 

Uit te betalen kasgeld via Publiekszaken Best 

Deel 1 opnemen kasgeld 

In deel 1 geef je aan welk bedrag je opneemt en waarvoor. 

L\   

Afdeling : Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Vakgroep : Sociaal 

Bedrag :€500 

Aankoop van : Kasgeld, crisis opvang vluchtelingen 03 -23- augustus 

Budget :636031-43812 

Kassabonnummer 

opname 

Datum : 28-07-2022 — 03 augustus 

  (geanonimiseerd)
    (geanonimiseerd)
Deel 2 Verantwoorden opgenomen kasgeld 

In deel 2 geef je aan wat het aankoopbedrag is en welk bedrag je als wisselgeld 

    

  

  

  

  

  

   

  

Bedrag opgenomen :e5 ®} 

Bedrag aankoop :€ 

Wisselgeld :€ 

Kassabonnummer 

wisselgeld 

Bewijs van aankoop toevoegen (kassabon, n 

    

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Akkoord voor ontvangst wisselgeld: 

TT EN   f 1 

Archiefexemplaar van BL22-15861 - Kasgeld crisisópvand ‘*" 

(geanonimiseerd)
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Crisisnoodopvang vluchtelingen 

Best vangt vanaf 2 augustus vluchtelingen op in sporthal NaestenBest 

De gemeente Best vangt vanaf vermoedelijk 2 augustus voor de duur van drie weken zo’n 120 vluchtelingen 

op in de sporthal Naestenbest. De gemeente levert hiermee een actieve bijdrage aan het verzoek van de 

landelijke overheid. De schrijnende situatie in reguliere centra leidde tot dit besluit bij het bestuur van de 

gemeente Best. 

Meer informatie vindt u via onze website gemeentebest.nl, crisisnoodopvang sporthal Naestenbest. Ook 

vindt u daar achtergrondinformatie en zorgen we regelmatig voor aanvullende informatie via blogs. Ook de 

social media kanalen van de gemeente bieden meer informatie. 

In de bijlage treft u de bewonersbrief aan die vandaag is verspreid in de omgeving van de sporthal. 

Einde persbericht 

Noot voor de redactie 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit persbericht, kunt u contact opnemen met communicatie N 

of e gemeente Best, telefoon: 14 0499 of e-mail: communicatie@gembest.nl. 

De meeste informatie vindt u vooral op de website. 

(geanonimiseerd)
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Uw Brief van Ons kenmerk PU22-03624// 

Uw kenmerk Categorie 

Datum 20-07-2022 Behandeld door Communicatie 

Verzonden 20-07-2022 Telefoonnummer 140499 

Onderwerp Crisisnoodopvang sporthal Naestenbest 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

-- 

Vanwege het grote aantal vluchtelingen in de reguliere opvangcentra zoals Ter Apel, heeft de landelijke 

overheid de regionale veiligheidsregio's en gemeenten opgeroepen om extra opvanglocaties te regelen. De 

reguliere opvang is overvol en dit leidt regelmatig tot onacceptabele omstandigheden. De gemeente Best wil 

een bijdrage leveren in de tijdelijke crisisnoodopvang van vluchtelingen. 

Crisisnoodopvang vanaf vermoedelijk dinsdag 2 augustus 

De gemeente Best vangt vanaf (vermoedelijk) 2 augustus voor drie weken een groep van ongeveer 120 

vluchtelingen op. Zij verblijven in de sporthal Naestenbest. U woont in de directe omgeving van deze 

opvanglocatie of heeft een bedrijf in de directe omgeving. De gemeente vindt het belangrijk dat u op de 

hoogte bent van het hoe en waarom van deze opvang. Wij kunnen ons voorstellen dat de realisatie van 

opvang op redelijk korte termijn vragen bij u oproept. Daarom ontvangt u deze brief. 

Informatiebijeenkomst 

We beseffen dat het kort dag is, maar wij willen u informeren op vrijdag 22 juli. We starten om 19.00 uur en 

eindigen om 21.00 uur in Sociaal-Cultureel Centrum ‘t Tejaterke, Max de Bossustraat 1, Best. Diverse 

partijen en bestuurders beantwoorden uw vragen. Wij vragen u om u aan te melden via 

www.gemeentebest.nl/aanmelden. Dit kan tot vrijdag 22 juli, 12.00 uur. 

Locatie 

Sporthal Naestenbest is onze standaard opvanglocatie zoals beschreven in het gemeentelijk rampenplan. De 

sporthal wordt gedurende de zomervakantie niet of weinig gebruikt. De vluchtelingen verblijven straks in 

één deel van de sporthal. We zorgen voor voldoende slaapplekken, maaltijden en in de hal zijn voldoende 

sanitaire voorzieningen. Ook is er straks permanent professionele begeleiding en beveiliging aanwezig. 

Afspraken 

De samenstelling van de groep is nog niet bekend maar waarschijnlijk bestaat deze uit gezinnen en 

alleenstaande mannen. Wij hopen nog voor de aankomstdag van het COA te horen wat de samenstelling 

van de groep is. We heten de vluchtelingen welkom en stellen hen op de hoogte van de huisregels. De 

mensen mogen de locatie verlaten, Wij verzoeken ze om vanaf 22.00 uur in het gebouw te blijven. De 

ervaringen leert dat dit ook gebeurt. 

Bijaget): LO 
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Medewerkers actief 

Tal van mensen spannen zich straks in om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen, Het gaat daarbij 

vooral om medewerkers van het Rode Kruis, de Veiligheidsregio, vluchtelingenwerk Best, GGD, 

bevelligingsdienst en de gemeente Best. Voorlopig zijn er voldoende mensen beschikbaar en zijn er spullen 

genoeg voorradig. Als er behoefte is aan nieuwe vrijwilligers en/of spullen dan kondigen wij dit aan via 

www.gemeentebest.nl of sociale media. 

Melden 

Door het permanente toezicht en de rust vanaf 22.00 uur is het ’s avonds en ’s nachts in principe rustig 

rondom de sporthal. Voor u als direct omwonende is er straks een noodnummer beschikbaar. Als dit 

nummer bekend is communiceren wij het nummer via onze website. Dit nummer wordt 24 uur per dag door 

een medewerker van de gemeente/beveiliging beantwoord., Voor meer reguliere vragen kunt u zoals altijd 

terecht bij de gemeente via info@gembest.nl of telefonisch tijdens openingstijden via 14 0499. 

Meer informatie 

Deze crisissituatie vraagt om ieders flexibiliteit en we moeten snel handelen. Tijdens een crisis is niet alle 

informatie direct duidelijk, definitief of bekend. We doen ons best om u zo goed mogelijk te blijven 

informeren over de crisisnoodopvang van de vluchtelingen. 

«  Actuele informatie vindt u via www.gemeentebest.nl. Op de startpagina kunt u klikken op 

crisisnoodopvang Best. Op deze pagina vindt u meer (achtergrond)informatie. 

e  Ook plaatsen we informatie op het gemeentelijke twitteraccount en facebookpagina. 

e Vanwege de zomervakantie is er geen Groeiend Best op 2 en 9 augustus en kunnen wij dus geen 

informatie delen via Groeiend Best. 

e  Daarnaast kunt u met vragen, zorgen en opinies terecht via info@gemeentebest.nl onder vermelding 

van ‘crisisnoodopvang vluchtelingen’. Wilt u liever bellen? Doe dat dan gerust tijdens de openingstijden 

van de gemeente via telefoonnummer 14 0499. 

Best is een sociale gemeente, dit bleek in 2015 gedurende de kortdurende crisisnoodopvang en recent bij de 

opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vanuit menselijk oogpunt rekenen we op uw begrip, een geslaagde 

opvang en een veilig verblijf. 

Wij zien u graag vrijdag tijdens de informatiebijeenkomst. Let op dat u zich aanmeldt. 

Met vriendelijke groet, 

Bijaget): LO 
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Uw Brief van Ons kenmerk PU22-03624// 

Uw kenmerk Categorie 

Datum 20-07-2022 Behandelddoor _ Communicatie 

Verzonden 20-07-2022 Telefoonnummer _ 140499 

Onderwerp _ Crísisnoodopvang sporthal Naestenbest 

Vanwege het grote aantal vluchtelingen in de reguliere opvangcentra zoals Ter Apel, heeft de landelijke 

overheid de regionale veiligheidsregio's en gemeenten opgeroepen om extra opvanglocaties te regelen. De 

reguliere opvang is overvol en dit leidt regelmatig tot onacceptabele omstandigheden. De gemeente Best wil 

een bijdrage leveren in de tijdelijke crisisnoodopvang van vluchtelingen. 

Crisisnoodopvang vanaf vermoedelijk dinsdag 2 augustus 

De gemeente Best vangt vanaf (vermoedelijk) 2 augustus voor drie weken een groep van ongeveer 120 

vluchtelingen op. Zij verblijven in de sporthal Naestenbest. U woont in de directe omgeving van deze 

opvanglocatie of heeft een bedrijf in de directe omgeving. De gemeente vindt het belangrijk dat u op de 

hoogte bent van het hoe en waarom van deze opvang. Wij kunnen ons voorstellen dat de realisatie van 

opvang op redelijk korte termijn vragen bij u oproept. Daarom ontvangt u deze brief. 

Informatiebijeenkomst 

We beseffen dat het kort dag is, maar wij willen u informeren op vrijdag 22 juli. We starten om 19.00 uur en 

eindigen om 21.00 uur in Sociaal-Cultureel Centrum ‘t Tejaterke, Max de Bossustraat 1, Best. Diverse 

partijen en bestuurders beantwoorden uw vragen. Wij vragen u om u aan te melden via 

www.gemeentebest.nl/aanmelden. Dit kan tot vrijdag 22 juli, 12.00 uur. 

Locatie 

Sporthal Naestenbest is onze standaard opvanglocatie zoals beschreven in het gemeentelijk rampenplan. De 

sporthal wordt gedurende de zomervakantie niet of weinig gebruikt. De vluchtelingen verblijven straks in 

één deel van de sporthal. We zorgen voor voldoende slaapplekken, maaltijden en in de hal zijn voldoende 

sanitaire voorzieningen. Ook is er straks permanent professionele begeleiding en beveiliging aanwezig. 

Afspraken 

De samenstelling van de groep is nog niet bekend maar waarschijnlijk bestaat deze uit gezinnen en 

alleenstaande mannen. Wij hopen nog voor de aankomstdag van het COA te horen wat de samenstelling 

van de groep is. We heten de vluchtelingen welkom en stellen hen op de hoogte van de huisregels. De 

mensen mogen de locatie verlaten, Wij verzoeken ze om vanaf 22.00 uur in het gebouw te blijven. De 

ervaringen leert dat dit ook gebeurt. 

Bijaget): LO 
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Medewerkers actief 

Tal van mensen spannen zich straks in om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen, Het gaat daarbij 

vooral om medewerkers van het Rode Kruis, de Veiligheidsregio, vluchtelingenwerk Best, GGD, 

bevelligingsdienst en de gemeente Best. Voorlopig zijn er voldoende mensen beschikbaar en zijn er spullen 

genoeg voorradig. Als er behoefte is aan nieuwe vrijwilligers en/of spullen dan kondigen wij dit aan via 

www.gemeentebest.nl of sociale media. 

Melden 

Door het permanente toezicht en de rust vanaf 22.00 uur is het ’s avonds en ’s nachts in principe rustig 

rondom de sporthal. Voor u als direct omwonende is er straks een noodnummer beschikbaar. Als dit 

nummer bekend is communiceren wij het nummer via onze website. Dit nummer wordt 24 uur per dag door 

een medewerker van de gemeente/beveiliging beantwoord., Voor meer reguliere vragen kunt u zoals altijd 

terecht bij de gemeente via info@gembest.nl of telefonisch tijdens openingstijden via 14 0499. 

Meer informatie 

Deze crisissituatie vraagt om ieders flexibiliteit en we moeten snel handelen. Tijdens een crisis is niet alle 

informatie direct duidelijk, definitief of bekend. We doen ons best om u zo goed mogelijk te blijven 

informeren over de crisisnoodopvang van de vluchtelingen. 

«  Actuele informatie vindt u via www.gemeentebest.nl. Op de startpagina kunt u klikken op 

crisisnoodopvang Best. Op deze pagina vindt u meer (achtergrond)informatie. 

e  Ook plaatsen we informatie op het gemeentelijke twitteraccount en facebookpagina. 

e Vanwege de zomervakantie is er geen Groeiend Best op 2 en 9 augustus en kunnen wij dus geen 

informatie delen via Groeiend Best. 

e  Daarnaast kunt u met vragen, zorgen en opinies terecht via info@gemeentebest.nl onder vermelding 

van ‘crisisnoodopvang vluchtelingen’. Wilt u liever bellen? Doe dat dan gerust tijdens de openingstijden 

van de gemeente via telefoonnummer 14 0499. 

Best is een sociale gemeente, dit bleek in 2015 gedurende de kortdurende crisisnoodopvang en recent bij de 

opvang van Oekraïense vluchtelingen. Vanuit menselijk oogpunt rekenen we op uw begrip, een geslaagde 

opvang en een veilig verblijf. 

Wij zien u graag vrijdag tijdens de informatiebijeenkomst. Let op dat u zich aanmeldt. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester 

Bijaget): LO 
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Uw Brief van Ons kenmerk PU22-03625// 

Uw kenmerk Categorie 

Datum 20:07-2022 Behandelddoor 

Verzonden 20-07-2022 Telefoonnummer 14 0499 

Onderwerp _ Crisisnoodopvang viuchtelingen sporthal Naestenbest 

Geache H 
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

U bent telefonisch geïnformeerd door de burgemeester, B B omtrent de tijdelijke opvang van 

ongeveer 120 vluchtelingen in sporthal Naestenbest vanaf (vermoedelijk) 2 augustus voor drie weken. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Wellicht heeft deze mededeling vragen bij u opgeroepen waar u in eerste instantie niet aan heeft gedacht 

tijdens het gesprek met N ME Op donderdag 21 juli 2022 om 1000 tot 11.00 uur ben ik op 

de locatie aanwezig in de centrale hal om eventuele vragen van u te beantwoorden, 

In de bijlage treft u volledigheidshalve de informatiebrief aan die naar alle omwonende is verzonden. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Wij verwachten u met deze informatie voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders 

Beleidsmedewerker vastgoed 

Bijlage(n): _ Brief omwonende crisisnoodopvang vluchtelingen LR OCE 
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From: 

Sent: 022 8:01:10 AM 

To: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ce: 

Subject: RE: BEST FIT crisisopvang 

Soedemorgen 

Ik ben een aantal dagen vrij geweest. Ik heb om 12.00 uur een overleg over de opvang en kom er daarna bij je op terug. 

DEEn Best) 

  

Met vriendelijke groet, 

| Postbus 50 

  

Van: 

Verzonden: zondag 31 juli 2022 14:53 

“… e (geanonimiseerd)

Onderwerp: Re: BEST FIT crisisopvang 

Hoi 

Afgelopen week zijn wij op diverse manieren op de hoogte gebracht over de crisisopvang. 

Bij BEST FIT zijn inmiddels de ramen aan de zijde van sporthal 8 voorzien van folie. 

(geanonimiseerd)

Echter verder weten niets over de vervolgstappen komende week. Graag ontvang ik wat meer informatie om mijn klanten op de hoogte te 

houden. 

Alvast bedankt 

Met sportieve groet, 

  

Op 26 jul. 2022 om 14:24 heeft N net volgende geschreven: (geanonimiseerd)

Ik zal mijn klanten informeren. Vooral dat er weinig tot niets veranderd voor mijn klanten. Enige dat het wat drukker kan zijn met 

mensen. Zal ze wel adviseren afstand te houden mede door de Corona ontwikkelingen. 

Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 09:39 

: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



coedemorgen B (geanonimiseerd)

Dank je voor het meedenken, dit wordt erg gewaardeerd. Ik zal per punt aangeven hoe het er op dit moment voor staat qua 

planning: 

e Maak gebruik van de Sporthal B (oude hal } 

Is volgens planning 

e Deel deze hal in twee compartimenten (2/3 voor overnachting en 1/3 voor recreatie (voorste gedeelte) 

Is volgens planning op recreatie na. 

e Laat de personen aan de kant van de Prinses Beatrixlaan naar binnen gaan 

Gaan de hoofdentree gebruiken om mogelijke overlast voor de omwonende te beperken 

e Sluit de tussendeuren naar de overige ruimte 

We sluiten daar waar mogelijk deuren, maar bepaalde routes mogen niet afgesloten worden ivm brandveiligheid 

e De hoofdingang is dan zonder problemen beschikbaar voor klanten, patienten en overige bezoekers zonder registratie- 

plicht. 

e Indien nodig extra beveiliging, maar deze zijn meer als gastheer voor bewegwijzering 

Is volgens planning 

Het kan zijn dat er qua planning nog iets wijzigt, mocht dit gebeuren dan [aat ik het je weten. 

Om de onrust voor je klanten weg te nemen zou je ze kunnen mailen dat er voor hun niets veranderd. Je klanten mogen gewoon 

in en uit lopen naar de ruimte voor Best Fit. Hebben ze een polsbandje van jullie bij zich dan is dat fijn, maar niet noodzakelijk. 

Met vriendelijke groet, 

  

(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 25 juli 2022 18:22 

Onderwerp: BEST FIT crisisopvang 

o (geanonimiseerd)

Zoals telefonisch aangegeven kan ik morgen niet deelnemen aan het overleg vanwege mijn werkzaamheden voor de VRBZO. 

Wat wij merken is dat er veel onrust is bij mijn klanten hoe alles geregeld gaat worden. Persoonlijk vind ik dat wij als inwoners 

geel overlast mogen hebben van deze situatie. Begrijp volkomen dat we elkaar moeten helpen, maar dan uiteraard wel op onze 

voorwaarden. Voor BEST FIT is het na de Corona-periode van belang dat wij hier geen |ast van hebben. Want het is al twee jaar 

zeer onrustig. 

Hoe zou ik het aanpakken ; 

Maak gebruik van de Sporthal B (oude hal} 

Deel deze hal in twee compartimenten (2/3 voor overnachting en 1/3 voor recreatie (voorste gedeelte) 

Laat de personen aan de kant van de Prinses Beatrixlaan naar binnen gaan 

Sluit de tussendeuren naar de overige ruimte 

De hoofdingang is dan zonder problemen beschikbaar voor klanten, patienten en overige bezoekers zonder registratie- 

plicht. 

e Indien nodig extra beveiliging, maar deze zijn meer als gastheer voor bewegwijzering 

Graag blijf k op de hoogte van de ontwikkelingen. Ben per mail altijd bereikbaar. Bij nood ook gewoon bereikbaar N 

Daarbij ga ik ervan uit dat wij als BEST FIT hier schade aan ondervinden. 

(geanonimiseerd)

Zie graag een bevestiging van ontvangst. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

Van: 

Verzonden: maandag 25 juli 2022 11:50 

Onderwerp: verzoek tot vergadering 

Urgentie: Hoog 

(geanonimiseerd)

seste N (geanonimiseerd)

Het is erg kort dag, maar ik wil ullie vragen om morgen om 10.00 uur aan te sluiten bij de Teams-meeting (uitnodiging volgt) 

aangaande de opvang van de vluchtelingen in de sporthal. 

Tijdens deze vergadering wil ik graag met jullie overleggen hoe wij het beste jullie bezoek kunnen reguleren tijdens de opvang 

periode. Ik weet bijvoorbeeld dat leden van Best Fit een polsbandje hebben waarmee ze bij de balie kenbaar kunnen maken dat 

ze komen sporten. 

Indien er iemand niet kan aansluiten verneem ik dit graag en kan er altijd telefonisch overlegd worden. Ik moet een plan 

aanleveren bij de veiligheidsregio dus graag of morgen aansluiten bij Teams of mij voor deze tijd even bellen. 

Al vast dank voor jullie medewerking. 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

p sclaimer e 

De informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en i uitsluitend bestemd voor de geadresseerde{(n). Indien u 

als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te 

vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of werken aan/voor de 

gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van toepassing zoals weergegeven op 

www.gemeentebest.nl. Hierin is onder andere vastgelegd dat een overeenkomst pas tot stand komt nadat deze schriftelijk is 

bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan haar heeft bekrachtigd. 

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke 

informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website www.gemeentebest.nl 

NNN 

  

EDS claiMe PP 

De informatie die is opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en s uitsluitend bestemd voor de geadresseerde{n). Indien u 

als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te 

vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of werken aan/voor de 

gemeente Best zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van toepassing zoals weergegeven op 

www‚gemeentebest.nl. Hierin is onder andere vastgelegd dat een overeenkomst pas tot stand komt nadat deze schriftelijk is 

bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan haar heeft bekrachtigd. 

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



informatie of grote bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons n contact kunt treden vindt u op onze website www. gemeentebest.nl 



   

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

sday, July 26, 2022 9:39:04 AM 

   
Ce: 

Subject: RE: BEST FIT crisisopvang 

Soedemorgeri (geanonimiseerd)

Dank je voor het meedenken, dit wordt erg gewaardeerd. k zal per punt aangeven hoe het er op dit moment voor staat qua planning: 

e Maak gebruik van de Sporthal B (oude hal } 

Is volgens planning 

Deel deze hal in twee compartimenten (2/3 voor overnachting en 1/3 voor recreatie (voorste gedeelte) 

Is volgens planning op recreatie na. 

Laat de personen aan de kant van de Prinses Beatrixlaan naar binnen gaan 

Gaan de hoofdentree gebruiken om mogelijke overlast voor de omwonende te beperken 

Sluit de tussendeuren naar de overige ruimte 

We sluiten daar waar mogelijk deuren, maar bepaalde routes mogen niet afgesloten worden ivm brandveiligheid 

De hoofdingang is dan zonder problemen beschikbaar voor klanten, patienten en overige bezoekers zonder registratie-plicht. 

Indien nodig extra beveiliging, maar deze zijn meer als gastheer voor bewegwijzering 

Is volgens planning 

Het kan zijn dat er qua planning nog iets wijzigt, mocht dit gebeuren dan laat ik het je weten. 

Om de onrust voor je klanten weg te nemen zou je ze kunnen mailen dat er voor hun niets veranderd. Je klanten mogen gewoon in en uit 

lopen naar de ruimte voor Best Fit. Hebben ze een polsbandje van jullie bij zich dan is dat fijn, maar niet noodzakelijk. 

Met vriendelijke groet, 

     
  

Verzonden: maandag 25 juli 2022 18:22 

Onderwerp: BEST FIT crisisopvang 

w EE 

Zoals telefonisch aangegeven kan ik morgen niet deelnemen aan het overleg vanwege mijn werkzaamheden voor de VRBZO. 

(geanonimiseerd)

Wat wij merken is dat er veel onrust is bij mijn klanten hoe alles geregeld gaat worden. Persoonlijk vind ik dat wij als inwoners geel overlast 

mogen hebben van deze situatie. Begrijp volkomen dat we elkaar moeten helpen, maar dan uiteraard wel op onze voorwaarden. Voor BEST FIT 

is het na de Corona-periode van belang dat wij hier geen last van hebben. Want het is al twee jaar zeer onrustig. 

Hoe zou ik het aanpakken ; 

Maak gebruik van de Sporthal B (oude hal } 

Deel deze hal in twee compartimenten (2/3 voor overnachting en 1/3 voor recreatie (voorste gedeelte) 

Laat de personen aan de kant van de Prinses Beatrixlaan naar binnen gaan 

Sluit de tussendeuren naar de overige ruimte 

De hoofdingang is dan zonder problemen beschikbaar voor klanten, patienten en overige bezoekers zonder registratie-plicht. 

Indien nodig extra beveiliging, maar deze zijn meer als gastheer voor bewegwijzering 

Graag blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen. Ben per mail altijd bereikbaar. Bij nood ook gewoon bereikbaar NNN Daarbij ga ik 

ervan uit dat wij als BEST FIT hier schade aan ondervinden. 

Archiefexemplaar van BL22-14276 - Beantwoording vragen Best Fit 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Zie graag een bevestiging van ontvangst. 

Met vriendelijke groet, 

Va 

Verzonden: maandag 25 juli 2022 11:50 

Onderwerp: verzoek tot vergadering 

Urgentie: Hoog 

(geanonimiseerd)

seste B (geanonimiseerd)

Het is erg kort dag, maar ik wil jullie vragen om morgen om 10.00 uur aan te sluiten bij de Teams-meeting (uitnodiging volgt) aangaande de 

opvang van de vluchtelingen in de sporthal. 

Tijdens deze vergadering wil ik graag met jullie overleggen hoe wij het beste jullie bezoek kunnen reguleren tijdens de opvang periode. Ik weet 

bijvoorbeeld dat leden van Best Fit een polsbandje hebben waarmee ze bij de balie kenbaar kunnen maken dat ze komen sporten. 

  

Indien er iemand niet kan aansluiten verneem ik dit graag en kan er altijd telefonisch overlegd worden. Ik moet een plan aanleveren bij de 

veiligheidsregio dus graag of morgen aansluiten bij Teams of mij voor deze 

  

Al vast dank voor jullie medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

  

(geanonimiseerd)

  

e pm 

De informatie die is opgenomen in dît bericht kan vertrouwelijk zijn e is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde{n). Indien u als niet- 

geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. 

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot diensten, leveringen en/of werken aan/voor de gemeente Best zijn de 

algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Best van toepassing zoals weergegeven op www.gemeentebest.nl. Hierin is onder andere 

vastgelegd dat een overeenkomst pas tot stand komt nadat deze schriftelijk is bevestigd en het bevoegde bestuursorgaan haar heeft 

bekrachtigd. 

  

Om veilig vertrouwelijke informatie of grote bestanden te kunnen delen gebruiken we Cryptshare. Wilt u vertrouwelijke informatie of grote 

bestanden met ons delen? Maak dan gebruik van https://bestand.gemeentebest.nl 

Meer informatie over de gemeente Best en hoe u met ons in contact kunt treden vindt u op onze website www.gemeentebest.nl 

NNN 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Sent: fonday, August 1, 2022 11:46:21 AM 

To: 

Cc: _ Sporthal Naestenbest 

Subject: Update planning opvang vluchtelingen 

Vanaf morgen beginnen de werkzaamheden met betrekking tot de opvang van de vluchtelingen. Dinsdag wordt er begonnen met de 

leveringen van goederen en wordt er voornamelijk opgebouwd aan de buitenzijde van de sporthal. 

Woensdag wordt er opgebouwd in de sporthal zelf (hal B). De gebruikers van hal 8 zijn indien mogelijk overgeplaatst door de beheerders naar 

hal A. Op woensdag zal ook een moment worden ingepland met het College van B&W, Raadsleden en de pers. In de namiddag/avond komen 

de vluchtelingen aan tegelijk met de beveiliging. Overdag zijn er 4 personen aanwezig qua beveiliging plus een locatiemanager en in de avond 

5 personen qua bevelliging waarbij 1 persoon zal fungeren als locatiemanager. 

  

   
Het is niet de bedoeling dat de vluchtelingen in jullie ruimtes komen, hier zal de beveiliging ook op toezien. Mocht dit onverhoopt toch 

voorkomen dan kunnen jullie dit melden bij de locatiemanager, deze is te bereiken opü(vanaî 3 augustus 12.00 uur) of de 

beveiliging, Omgekeerd is het ook niet toegestaan om in de ruimtes te komen van de vluchtelingen. 

(geanonimiseerd)

Als er vragen zijn vanuit jullie of vanuit jullie cliënten dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

     
   

Archiefexemplaar van BL22-15420 - Update planning opvang vluchtelingen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

22 3:55:33 PM 

: zaalbezetting komende we!en 

(geanonimiseerd)

n 

DE e zie gebruikers op de kinderopvang na telefonisch op de hoogte gebracht dat zij worden verplaatst naar hal A. Aan jullie 

het verzoek om de gebruikers te gaan bellen en te herplaatsen naar hal A voor de komende periode. Op verzoek varjwí ' 

jullie uitdrukkelijk vragen om de afspraken met de gebruikers vast te leggen per e-mail! Gebruikers dienen gewoon het reguliere tarief te 

betalen zoals gebruikelijk voor hun eigen accommodatie. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Zodr e <inderopvang heeft gesproken laten wij dit aan jullie weten, zodat jullie deze partijen ook kunnen benaderen. (geanonimiseerd)

"'Ëë£;c) 

Met vriendelijke groet, 

    
| Postbus 50 

Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 13:28 

Aan: 

(geanonimiseerd)

Onderwerp: zaalbezetting komende 3 weken 

Hallo H (geanonimiseerd)

Bij deze stuur ik je de gebruikers sporthal van de komende 3 weken. 

Zaal B 

veraf 2 

Met vriendelijke groet, 

  

(geanonimiseerd)

Archiefexemplaar van BL22-14324 - Zaalbezetting Sporthal Naestenbest, vluchtelingen opvang 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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