
  

Rapport Omgevingsanalyse Best | Analyseperiode: 21-7 8.30 tot 4-8 8.00 uur 
  

    

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media 

Hoofdpunten nieuws Best 

e Vandaag plaatste het ED een feitelijk artikel over de ontvangst van de vluchtelingen afgelopen woensdag in Best en 

doorkijk naar verdere procedure. 

.  Het is online erg rustig. Berichten over crisisnoodopvang worden gedeeld maar weinig reacties. 

e  Facebookpagina gemeente Best: 2 augustus is er een bericht geplaatst vanuit de gemeente zelf met een foto van de 

opgemaakte bedden. Hier wordt begripvol op gereageerd. Het gesprek neemt snel af. 

Hoofdpunten KCC 

Bij het KCC kwamen 0 telefoontjes en 0 e-mails binnen over de crisisnoodopvang. 

Statistieken website 

e  De pagina ‘Crisisnoodopvang’ staat op nummer 4 van meest bezochte pagina's op de website. 

400 bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

e De pagina 'Veelgestelde vragen en antwoorden’ op nummer 15 

167 Bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

Omgevingsbeeld (onteezan notiesomgevigsnasten) 

o Informatievoorziening (vasenmen frmatesioer) 

© _ Schadebeperking ("axgenonen etes/ a o voomenen aaroe) 

© Betekenisgeving em kwaiates houdngen tandpurten, emotes) 

Communicatieaanpak 

  

In het kader van Informatievoorziening: 

e Ga zo door. De onzekerheid lijkt af te nemen en begrip lijkt zijn plek te vinden. Blijf mensen voeden met informatie, 

dan neemt de onzekerheid en onwetendheid snel af. Hopelijk komt er dan meer begrip of neutraliteit. 
  

In het kader van Schadebeperking: 

  

In het kader van Betekenis geven:     
  

(geanonimiseerd)



Mogelijke bronnen: 

«  Kranten: Groeiend Best, Eindhovens Dagblad Omroep Brabant, Studio040 

e  Facebookgroep Best voor Best 

«  Sociale media kanalen gemeente Best 

* PleinBest 

*  Obi4Wan 

e KCC 



  

Rapport Omgevingsanalyse Best | Analyseperiode: 20-7 12.00 uur — 21-7 8.30 uur   

    

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media 

Hoofdpunten nieuws Best 

«  Het Eindhovens Dagblad plaatste een feitelijk artikel over de opvang. 

«  Het bericht op de Facebookpagina van Gemeente Best kreeg 104 reacties. 

Onderstaande reacties laten de verdeeldheid goed zien, maar het sentiment is over het algemeen overwegend negatief: 

- _ De reactie "Ik ben blij dat ik in een Gemeente woon die om vluchtelingen -van welke aard ook, of dat nu oorlog of 

armoede is- geeft’ — krijgt 13 likes. 

- _ De reactie ‘Waarom zetten ze die mensen niet in het gemeentehuis of beter op het vliegtuig naar een veilig land. We 

betalen ons blauw voor die gasten’ krijgt 17 likes 

e  Ook in de Facebookgroep Best voor Best zijn verschillende berichten geplaatst die veel reacties opleveren. 

Hoofdpunten KCC 

Bij het KCC kwam tot nu toe 1 telefoontje binnen over de crisisnoodopvang. Dit ging over hulp bij het invullen van het 

aanmeldformulier voor de informatiebijeenkomst (mevrouw was 90 jaar). Geen bijzonderheden. 

Statistieken website 

e  De pagina 'Crisisnoodopvang’ staat op nummer 5 van meest bezochte pagina's op de website deze week. 

241 unieke bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

e De pagina Veelgestelde vragen en antwoorden’ op nummer 28 deze week. 

53 Bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

Omgevingsbeeld (onteendaan notities omgevingsanalsten) 

° Informatievoorziening ("z2gersrmen aformaetekoren) 

e Waar gaan de vluchtelingen na 3 weken naartoe? Men verwacht dat de opvang langer zal duren. 

e  Waar moet ik nu sporten? 

e  Er wordt gedacht dat de vluchtelingen veel in het Wilhelminapark zullen rondhangen, ook na 22.00 uur. 

© Schadebeperking *srgenemen gewes / octweet o voomeren garse) 

Betekenisgeving ("==9enomen klfcaes, houdngen stndpenten, emaes) 

Er is een groep die het goed vindt dat we mensen in nood opvangen. Dat zou je zelf ook willen als je in die situatie zat. 

Veel mensen zijn sceptisch of negatief over de komst van de vluchtelingen. 

Reacties dat het zou gaan om gelukszoekers en niet mensen die echt hulp nodig hebben. 

Veel angst voor overlast en voor eigen veiligheid (of die van hun kinderen). 

Algemeen beeld: iedereen het land maar laten binnenkomen, maar voor je eigen volk niks doen. 

… 

Communicatieaanpak 

  

In het kader van Informatievoorziening: 

«  Vooral op veiligheid inspelen, maar ook op de duur van het verblijf van de vluchtelingen. Hierbij aansluiten bij de 

  

ongerustheid en het negatieve sentiment dat er leeft. 

In het kader van Schadebeperking: 

  

In het kader van Betekenis geven:       

(geanonimiseerd)





Mogelijke bronnen: 

«  Kranten: Groeiend Best, Eindhovens Dagblad Omroep Brabant 

e  Facebookgroep Best voor Best 

«  Sociale media kanalen gemeente Best 

* PleinBest 

*  Obi4Wan 

e KCC 



  

Rapport Omgevingsanalyse Best | Analyseperiode: 21-7 8.30 tot 25-7 9.00 uur 
  

    

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media 

Hoofdpunten nieuws Best 

e  Het Eindhovens Dagblad schreef een artikel over de informatieavond. Het is een goede weergave van de avond. Het 

beantwoordt ook 2 vragen die er leven: wat gebeurt er met mensen die zich niet gedragen (zero tolerance-beleid) en 

hoelang duurt de opvang nu echt (3 weken, niet langer). 

Dit artikel wordt op verschillende platforms en groepen gedeeld. Er komen verschillende reacties op. Deze geven hetzelfde 

beeld als de reacties in de omgevingsanalyse van 21 juli. 

Hoofdpunten KCC 

Bij het KCC kwamen afgelopen vrijdag 22 juli geen telefoontjes of e-mails binnen over de crisisnoodopvang. 

Statistieken website 

e  De pagina ‘Crisisnoodopvang’ staat op nummer 3 van meest bezochte pagina's op de website deze week. 

374 unieke bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

e De pagina Veelgestelde vragen en antwoorden’ op nummer 16 deze week. 

101 Bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

Omgevingsbeeld (onteezan notiesomgevigsnasten) 

e Informatievoorziening (Yasenmen frmateioer) 

e Waar gaan de vluchtelingen na 3 weken naartoe? 

e  Waar moet ik nu sporten / naar de fysio? 

«  Reactie op informatieavond; wij wisten er niet van. Er wordt waarschijnlijk zo min mogelijk aandacht aan besteed. 

e _ Schadebeperking ("axgenonen etes/ a o voomenen aaroe) 

e Betekenisgeving (oenmenkwaiates houdngen tandpurten, emotes) 

Communicatieaanpak 

  

In het kader van Informatievoorziening: 

e  Duur van de crisisnoodopvang benadrukken. Er is nog onduidelijkheid waar de vluchtelingen na 3 weken naartoe gaan en 

of ze echt niet langer in Best blijven. 

  

In het kader van Schadebeperking: 

  

In het kader van Betekenis geven: 

e  Vooral op veiligheid inspelen (zero-tolerance beleid benoemen). Dat geeft, ook gelet op de reacties tijdens de 

informatieavond, een gerust gevoel.     
  

(geanonimiseerd)



  

Rapport Omgevingsanalyse Best | Analyseperiode: 25-7 9.00 tot 27-7 11.00 uur 
  

    

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media 

Hoofdpunten nieuws Best 

Het nieuwsbericht dat Oekraïense vluchtelingen mogelijk langer in Best blijven, levert wat verwarring op. De opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne en de opvang van de vluchtelingen vanuit Ter Apel wordt door elkaar gehaald. 

In de Facebookgroep Best voor Best is wat onduidelijkheid over het aantal vluchtelingen dat opgevangen wordt. Is het nu 225 

of 1207 Waar gaat het andere deel van de groep naartoe? 

Hoofdpunten KCC 

Bij het KCC kwamen in deze periode geen telefoontjes of e-mails binnen over de crisisnoodopvang. 

Statistieken website 

*  De pagina ‘Crisisnoodopvang’ staat op nummer 3 van meest bezochte pagina's op de website deze week. 

426 unieke bezoekers bekeken de pagina sinds de aanmaakdatum. 

e D pagina 'Veelgestelde vragen en antwoorden' staat op nummer 12 deze week. 

126 Bezoekers bekeken de pagina sinds de aanmaakdatum. 

Omgevingsbeeld (orteendaan notties omgevingsanalsten) 

«  Informatievoorziening ("z2erermen sformatetekoren) 

- _ Hoeveel vluchtelingen komen er — 225 of 1207 

- _ Hoelang duurt de opvang (echt)? Men verwacht dat het niet bij 3 weken blijft. 

e _ Schadebeperking ("axgenonen etes/ a o voomenen aaroe) 

e Betekenisgeving (oenmenkwaiates houdngen tandpurten, emotes) 

De mogelijke verlening van de opvang voor Oekraïners versterkt het volgende sentiment: 

- _ Alle vluchtelingen mogen oneindig blijven en krijgen alles. Ik (of mijn kinderen) komen nooit aan een woning. 

Communicatieaanpak 

  

In het kader van Informatievoorziening: 

- _ Verschil tussen opvang Oekraïners en vluchtelingen uit Ter Apel verduidelijken. 

- _ Benoemen waar het andere deel van de vluchtelingen uit Waalre opgevangen zal worden. 

- _ Duidelijker omschrijven waar de vluchtelingen na 3 weken naartoe gaan. Opdracht veiligheidsregio tot 1 oktober. 

Gemeenten in de regio kunnen zich aanmelden om tijdelijk deze mensen op te vangen. 
  

In h r van Sch rking: 

  

In het kader van Betekenis geven:       

(geanonimiseerd)



  

  

Rapport Omgevingsanalyse Best | Analyseperiode: 

25 juli tot en met 27 juli 2022 

(geanonimiseerd)

  
  

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media 

Hoofdpunten nieuws Best 

- [Groeiend Best] Feitelijk (gedeeltelijk onjuiste aantallen) nieuwsartikel in Groeiend Best 

« [Facebookpagina van Best voor Best] Inwoner vraagt verduidelijking of de gemeente 225 of 125 vluchtelingen 

opvangt. Deze verwarring ontstond door een nieuwsartikel uit Groeiend Best waarin deze twee aantallen door elkaar 

genoemd worden. 

« [Facebookpagina Best voor Best] Op het nieuwsartikel Oekraïne in het Eindhovens Dagblad geven inwoners ook 

reacties over de vluchtelingen in Ter Apel. Voornamelijk: de opvang zou ten koste gaan van woningen voor eigen 

inwoners. 

- [Facebookpagina gemeente Best] Gemeente eigen bericht geplaatst over zerotolerance beleid (zie bijlage 1). 

Inwoners verwarren vluchtelingen Ter Apel met vluchtelingen Oekraïners, inwoners vinden dat woningtekort sneller 

opgelost wordt voor vluchtelingen van Bestenaeren/Nederlanders zelf, Hetzelfde beeld zoals voorafgaande analyses. 

Hoofdpunten KCC 

Bij het KCC kwamen 0 telefoontjes en 0 e-mails binnen over de crisisnoodopvang. 

Statistieken website 

e  De pagina ‘Crisisnoodopvang’ staat op nummer 10 van meest bezochte pagina's op de website. 

75 bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

e De pagina 'Veelgestelde vragen en antwoorden’ op nummer 17 

31 Bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

Omgevingsbeeld (rteent n notitiesomgevingsanssten) 

© Informatievoorziening ‘e ntmasetie) 

1. Verwarring tussen vluchtelingen Ter Apel en Oekraïners. 

2. Woningtekort lijkt sneller opgelost voor vluchtelingen dan voor Bestenaeren/Nederlanders 

© Schadebeperking (*2genomen gewea / actwee o vomeen daarce) 

° 

Er lijkt een gevoel van onderwaardering te zijn bij sommige inwoners. (Het woningtekort ljkt sneller opgelost voor 

vluchtelingen dan voor eigen inwoners) 

Betekenisgeving ("s=seonen iwaieaies hutngen wacputen, enoes) 

Communicatieaanpak 

  

In het kader van Informatievoorziening: 

e Indien er meer vragen komen over ons artikel in Groeiend Best; nog even duidelijk aangeven dat het gaat om 125 

vluchtelingen en niet om 225. Vandaag gaat er volgens mij een social media bericht uit over het definitieve aantal. 

e Verklaren waarom vluchtelingen 'sneller’ aan een woonplek komen dan inwoners van Best. Iedereen is gelijkwaardig. 

Wel voorzichtig: kan verkeerd geïnterpreteerd worden. 
  

In het kader van Schadebeperking: 

  

In h r van kenis geven: 

e _ Wederom blijven inzetten op veiligheid: onrust over onveiligheid lijkt minder te worden.     
  

Bijlage 1. 



EN Gemeente Best © 

d) Gepubliceerd door OBl4wan @ - 14u @ 

Wij ontvangen volgende week vluchtelingen in sporthal Naestenbest. 

Via social media zien wij enkele vragen en opmerkingen over de 

veiligheid in buurt van de sporthal. 

Gemeente Best accepteert geen overlast. We hanteren een 

zerotolerancebeleid. Overlast betekent voor de betreffende 

vluchteling: onder begeleiding direct de opvanglocatie verlaten. De 

vluchteling gaat dan naar de hoofdopvanglocatie in Ter Apel. 

Door snel en correct te handelen rekenen wij op een veilig en rustig 

verblijf voor iedereen. De belangen en de veiligheid van onze inwoners 

en ondernemers staan voor ons als gemeente voorop. 

Er is dag en nacht beveiliging en toezicht aanwezig op het terrein en 

in de sporthal Naestenbest. Vanaf volgende week is er ook 24/7 een 

telefoonnummer beschikbaar voor meldingen. 



Mogelijke bronnen: 

«  Kranten: Groeiend Best, Eindhovens Dagblad Omroep Brabant 

e  Facebookgroep Best voor Best 

«  Sociale media kanalen gemeente Best 

* PleinBest 

*  Obi4Wan 

e KCC 



  

Rapport Omgevingsanalyse Best | Analyseperiode: 28-07 9.00 — 01-08 8.30 
  

  
  

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media 

Hoofdpunten nieuws Best 

Het is online erg rustig. Er zijn geen berichten meer geplaatst in de media of op de sociale media kanalen. Het gesprek neemt 

snel af. 

Facebookpagina gemeente Best het bericht over de komst van de vluchtelingen en het exacte aantal levert weinig reacties 

op. Slechts enkele algemene negatieve reacties over de opvang. 

Hoofdpunten KCC 

Bij het KCC kwamen 0 telefoontjes en 0 e-mails binnen over de crisisnoodopvang. 

Statistieken website 

e  De pagina ‘Crisisnoodopvang’ staat op nummer 5 van meest bezochte pagina's op de website, 

116 bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 537 bezoekers sinds de aanmaakdatum. 

e  De pagina 'Veelgestelde vragen en antwoorden’ op nummer 16. 

57 Bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 180 bezoekers sinds de aanmaakdatum. 

Omgevingsbeeld (orteendaan notties omgevingsanalsten) 

o Informatievoorziening ("zzerermen sformatetekoren) 

© Schadebeperking *srgenemen gewes / octweet o voomeren garse) 

© Betekenisgeving (*29eonen kwafcates heudrgen, tandaunten, enszes) 

Communicatieaanpak 

  

In het kader van Informatievoorziening: 

  

In het kader van Schadebeperking: 

  

In het kader van Betekenis geven:     
  

(geanonimiseerd)



  

Rapport Omgevingsanalyse Best | Analyseperiode: 2 augustus 
  

    

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media 

Hoofdpunten nieuws Best 

Hetzelfde als gisteren (01-08). Het is online erg rustig. Er zijn geen berichten meer geplaatst in de media of op de sociale 

media kanalen. Het gesprek neemt snel af. 

Facebookpagina gemeente Best: het bericht over de komst van de vluchtelingen en het exacte aantal levert weinig reacties 

op. Slechts enkele algemene negatieve reacties over de opvang. 

Er zou een persvraag binnen zijn gekomen volgens KCC maar deze vind ik niet terug in de persberichten? 

Hoofdpunten KCC 

Bij het KCC kwamen 1 telefoontjes en 0 e-mails binnen over de crisisnoodopvang. 

Statistieken website 

e De pagina ‘Crisisnoodopvang’ staat op nummer 5 van meest bezochte pagina's op de website. 

117 bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 538 bezoekers sinds de aanmaakdatum. 

e De pagina 'Veelgestelde vragen en antwoorden’ op nummer 16. 

58 Bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 181 bezoekers sinds de aanmaakdatum. 

Omgevingsbeeld (onteendaan notities omgevingsanalsten) 

° Informatievoorziening ("z2gersrmen aformaetekoren) 

© Schadebeperking (*2genomen gewea / actwee o vomeen daarce) 

© Betekenisgeving (m kwainates houdngen, tandprten, enotes) 

Communicatieaanpak 

  

ï Tnformati 

  

In het kader van Schadebeperking: 

  

In het kader van Betekenis geven:     
  

(geanonimiseerd)



Mogelijke bronnen: 

«  Kranten: Groeiend Best, Eindhovens Dagblad Omroep Brabant, Studio040 

e  Facebookgroep Best voor Best 

«  Sociale media kanalen gemeente Best 

* PleinBest 

*  Obi4Wan 

e KCC 



  

Rapport Omgevingsanalyse Best | Analyseperiode: 21-7 8.30 tot 10-8 20:00 
  

    

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media 

Hoofdpunten nieuws Best 

e  Geen nieuwsitems in de kranten over crisisnoodopvang Best 

e  Op het |aatste bericht op Facebook (waarom de bedden niet gescheiden zijn door wanden) is redelijk begripvol 

gereageerd. 

e  Pagina ‘crisisnoodopvang' op gemeentelijke website blijft stabiel op nummer 5 van meest bezochte pagina's. Meest 

gestelde vragen blijft stabiel op nummer 21. 

Hoofdpunten KCC 

Bij het KCC kwamen 0 telefoontjes en 0 e-mails binnen over de crisisnoodopvang. 

Statistieken website 

e  De pagina ‘Crisisnoodopvang’ staat op nummer 5 van meest bezochte pagina's op de website. 

521 bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

e De pagina Veelgestelde vragen en antwoorden’ op nummer 21 

194 Bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

Omgevingsbeeld (onteeszan noiesomgewigsnasten) 

© Informatievoorziening (rsermen trmateien) 

Het lijkt rustig. Diegene die vragen hebben op social media krijgen antwoord. Goede aanpak wat betreft bericht over de stand 

van de bedden. 

© Schadebeperking (*2genomen gewea / actwee o vomemen daarce) 

© Betekenisgeving (m kwainates houdngen, tandprten, enotes) 

Communicatieaanpak 

  

In het kader van Informatievoorziening: 

Geef vooral informatie als de meerderheid daarom vraagt. Als er veel vragen komen over een bepaald onderwerp. Verder 

vooral alleen communiceren wat echt nodig is via social media. 

  

In het kader van Schadebeperking: 

  

In het kader van Betekenis geven:     
  

(geanonimiseerd)



Mogelijke bronnen: 

«  Kranten: Groeiend Best, Eindhovens Dagblad Omroep Brabant, Studio040 

e  Facebookgroep Best voor Best 

«  Sociale media kanalen gemeente Best 

* PleinBest 

*  Obi4Wan 

e KCC 



  

Rapport Omgevingsanalyse Best | Analyseperiode: 
  

    

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media 

Hoofdpunten nieuws Best 

e  Het is online erg rustig. Vanaf 8 augustus is er niets meer door de pers gecommuniceerd over de crisisnoodopvang. 

e Op ons bericht van 11 augustus over het vertrek van de vluchtelingen zijn 13 reacties gekomen. Geen één echt 

negatief. Een inwoner (die tegenover de sporthal woont) geeft zelfs aan dat ze vooraf pessimistisch was maar totaal 

geen last heeft van de vluchtelingen. Zie bericht pagina 2. 

Hoofdpunten KCC 

Bij het KCC kwamen ? telefoontjes en ? e-mails binnen over de crisisnoodopvang. 

Statistieken website 

e De pagina ‘Crisisnoodopvang’ staat op nummer 6 van meest bezochte pagina's op de website. 

589 bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

e D pagina Veelgestelde vragen en antwoorden’ op nummer 24 

216 Bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

Omgevingsbeeld (orteendaan notties omgevingsanalsten) 

o Informatievoorziening ("z2gersmen aformaetekoren) 

© Schadebeperking *srgenemen gewes / octweet o voomeren garse) 

© Betekenisgeving (zoenmen kwainates houdngen qandpen, enotes) 

Communicatieaanpak 

  

In het kader van Informatievoorziening: 

e  Doorgaan met de 'strategie’ die we nu hebben. 

  

In het kader van Schadebeperking: 

  

In het kader van Betekenis geven:     
  



I !un er !ler !ewoners die eerst negatief /positief er 

tegenover stonden en tot nu toe het anders ervaren ? 

De groep van best komt vanaf 24 aug naar deurne. © 

Leuk Beantwoorden Verbergen Chatberichtsturen 2d Bewerkt 

IVOI‘I IVOHIÌE l! woon er ÌEgEI'ÌOVEÍ en zag er enorm 

tegenop. Maar we hebben totaal geen last van 

deze mensen. 

Leuk Beantwoorden Verbergen Chatberichtsturen 2d 

wij hebben gisteren de 

bijeenkomst gehad en hoor zoveel mensen 

die “bang” zijn voor de overlast. 

Zelf heb ik van laat ze maar komen je houd 

het toch niet tegen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Rapport Omgevingsanalyse Best | Analyseperiode: 21-7 tot 16-8 
  

    

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media 

Hoofdpunten nieuws Best 

e  Online is het rustig. Er is één feitelijk artikel (p. 6) geplaatst in Groeiend Best over de crisisnoodopvang. 

e Op social media is het rustig. 

  

Hoofdpunten KCC 

Bij het KCC kwamen 0 telefoontjes en 0 e-mails binnen over de crisisnoodopvang. 

Statistieken website 

e De pagina 'Crisisnoodopvang’ staat op nummer 6 van meest bezochte pagina's op de website. 

603 bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

e De pagina Veelgestelde vragen en antwoorden’ op nummer 221 

24 Bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

Omgevingsbeeld (onteeszan noiesomgewigsnasten) 

© Informatievoorziening (rsermen trmateien) 

© _ Schadebeperking ("axgenonen etes/ a o voomenen aaroe) 

© Betekenisgeving (m kwainates houdngen, tandprten, enotes) 

Communicatieaanpak 

  

In het kader van Informatievoorziening: 

  

In het kader van Schadebeperking: 

  

In het kader van Betekenis geven:     
  

(geanonimiseerd)



Mogelijke bronnen: 

«  Kranten: Groeiend Best, Eindhovens Dagblad Omroep Brabant, Studio040 

e  Facebookgroep Best voor Best 

«  Sociale media kanalen gemeente Best 

* PleinBest 

*  Obi4Wan 

e KCC 



  

Rapport Omgevingsanalyse Best | Analyseperiode: 
  

    

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media 

Hoofdpunten nieuws Best 

«  Het is online erg rustig. Geen nieuwe (gedeelde berichten) 

+ In de kranten zijn er ook geen nieuwe berichten geplaatst over oodopvang. 

« Statistieken website zijn ook veranderd. De pagina stond op nummer 6 van meest bezochte pagina’s en 

is gezakt naar nummer 10. 

  

Hoofdpunten KCC 

Bij het KCC kwamen 0 telefoontjes en 0 e-mails binnen over de crisisnoodopvang. 

Statistieken website 

e  De pagina ‘Crisisnoodopvang’ staat op nummer 10 van meest bezochte pagina's op de website. 

663 bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

e  De pagina Veelgestelde vragen en antwoorden’ op nummer 26 

231 Bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

Omgevingsbeeld (erteend aannotties omgevingsansten) 

© _ Informatievoorziening ‘=seromen nomateekoren) 

© Schadebeperking (*sgeremen oewes / actweet o vomeen daroe) 

© Betekenisgeving (*29eonen kwafcates heudrgen, tandaunten, enszes) 

Communicatieaanpak 

  

In het kader van Informatievoorziening: 

  

In het kader van Schadebeperking: 

  

In het kader van Betekenis geven:     
  



Mogelijke bronnen: 

«  Kranten: Groeiend Best, Eindhovens Dagblad Omroep Brabant, Studio040 

e  Facebookgroep Best voor Best 

«  Sociale media kanalen gemeente Best 

* PleinBest 

*  Obi4Wan 

e KCC 



From: 

sent: 

To: 

Cc: 

Subject: Brandveligheid crisisopvang 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hedenochtend is een controle op brandveiligheid uitgevoerd in het bouwwerk Sporthal Naastenbest aan de Prinses Beatrixlaan 27 te Best. 

Deze sporthal wordt tijdelijk deels gebruikt als crisisopvang voor 120 asielzoekers. 

Tijdens de controle het volgende geconstateerd en besproken: 

     
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

rinses Beatrixlaan 27 Best 

e Niet is gebleken dat de brandmeldinstallatie de laatste 12 maanden is onderhouden en gecontroleerd; Zorg ervoor dat de installateur een document 

overlegt waaruit dit onderhoud blijkt 

© Niet is gebleken dat de vluchtrouteaanduiding en de noodverlichtingsinstallatie de laatste 12 maanden is gecontroleerd en onderhouden. Op enkele 

plaatsen is de verlichting is de vluchtroute armaturen stuk. Zorg ervoor dat een elektricien een controle en onderhoud uitvoert op deze installaties 

waarbij de goede werking van accu's en verlichting van belang is. 

* Tijdens de controle gebleken dat de sportzaal (ruimte waar de slaapplaatsen worden gecreëerd) is voorzien van voldoende noodverlichting. Eris 

afgesproken dat in de avond nacht het sporthaldeel spanningsloos gemaakt wordt om een indruk te krijgen van de aanwezigheid en hoeveelheid 

noodverlichting. Bij onvoldoende verlichting dient noodverlichting bijgeplaatst te worden. 

* De hoofdingang (tevens nooduitgang) i voorzien van automatische deuren. Het is niet duidelijk hoe de deuren geopend (moeten) worden bij 

spanningsuitval. Als deze bij spanningsuitval niet automatisch in openstaande stand schuiven moeten ze met de hand te openen zijn. De wijze waarop 

moet op de deuren worden aangegeven. Dit i te controleren door de automatische deuren even spanningsloos te maken. 

© Diverse deuren in brandwerende scheidingen vallen niet volledig dicht. De dagschoot moet in de sluitplaat vallen. 

© Er vindt opslag van materialen en meubilair plaats in de viuchtroute. De opslag in de vluchtroute moet verwijderd worden. De vluchtroute moet volledig 

vri zijn van opslag. Het gebruik van vluchtmogelijkheden mag niet worden belemmerd; 

° Tijdens het gebruik als crisisopvang worden diverse elektrische apparaten in diverse ruimten geplaatst b voor het koelen / bewaren van maaltijden 

en/of voor het verwarmen van maaltijden. Zorg voor het veilig gebruik van elektra. Vermijd het gebruik van gekoppelde verlengsnoeren en stekkerdozen. 

© Afgesproken is dat technische ruimten worden afgesloten. 

© Beperk de toegang tot de tribune. 

e Eris gesproken over het gebruik van natte enkele ruimten als verbljfsruimte zoals voor bv medisch gebruik of beveiliging. Twee vluchtroutes voeren 

door deze natte ruimten. Zorg ervoor dat de natte ruimten waardoor een vluchtroute voert niet voor een ander doe! wordt gebruikt en zorg ervoor dat de 

deuren in deze vluchtroute niet worden afgesloten. 

© De dubbele nooddeuren in de buitengevel waardoor de vluchtroute voert vanuit de sportzaal moeten aan de buitenzijde voorzien worden van de tekst 

"NOODUITGANG” of 'NOODUITGANG VRIJHOUDEN'. 

* Hetis van belang dat een ontruimingsplan wordt opgesteld 

© Hetis tevens van belang dat 24/7 tenminste twee gediplomeerde brandwachten aanwezig zijn die kennis hebben van het genoemde ontruimingsplan en 

kennis hebben van de indeling van het bouwwerk. 

    

  

  

  

  

  

Mocht het bovenstaande niet duidelijk zijn of als er andere vragen zijn beifffelefonisch bereikbaz N (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

VeiligheidsR&öió” 

gezoekadres Deken van Somerenstraat2 Postodres Postbus242 

5612 X Einchoven 5600 AE Endhoven 

Telfoon | webste oo n 
(geanonimiseerd)

Archiefexemplaar van BL22-14323 - Brandveiligheid, opvang vluchtelingen 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Verzonden: dinsdag 9 augustus 2022 15:51 

Aan: 

cc: 

Onderwerp: Planning omgevingsanalyse crisis noodopvang 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Ik zou je de planning nog doorgeven voor de omgevingsanalyses: 

  

  

Donderdag 11 augustus projectoverleg en bestuurlijk overleg > graag voor do ochtend 09.00 uur nieuwe 

analyse 

Vrijdag 12 augustus CNO overleg > nemen we dezelfde analyse mee mits er een incident heeft 

plaatsgevonden die nacht. 

Maandag 15 augustus projectoverleg --> graag voor 10.00 uur nieuwe analyse 

Dinsdag 16 augustus bestuurlijk overleg > analyse van maandag nemen we mee 

Woensdag 17 augustus projectoverleg > graag aangepaste analyse voor 09.00 uur 

Vrijdag 19 augustus CNO overleg > zelfde analyse woensdag gaat mee mits er incidenten zijn geweest in 

tussentijd 

Maandag 22 augustus projectoverleg > graag nieuwe analyse voor 10.00 uur 

En dat is het voorlopig. Lukt dat voor jou? En wil je ze mailen aan mij en N 

Dank! 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

Senior communicatieadviseur 

  (geanonimiseerd)

Pagina 1 van 1 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Rapport Omgevingsanalyse Best | Analyseperiode: 
  

    

Karakterisering (online) nieuwsmedia en social media 

Hoofdpunten nieuws Best 

Hoofdpunten KCC 

Bij het KCC kwamen … telefoontjes en … e-mails binnen over de crisisnoodopvang. 

Statistieken website 

e De pagina ‘Crisisnoodopvang’ staat op nummer … van meest bezochte pagina's op de website. 

… bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

e D pagina 'Veelgestelde vragen en antwoorden’ op nummer … 

… Bezoekers bekeken de pagina in de afgelopen periode. 

Omgevingsbeeld (orteendaan notties omgevingsanalsten) 

o Informatievoorziening ("z2gersmen aformaetekoren) 

© Schadebeperking *srgenemen gewes / octweet o voomeren garse) 

© Betekenisgeving (zoenmen kwainates houdngen qandpen, enotes) 

Communicatieaanpak 

  

In het kader van Informatievoorziening: 

  

In het kader van Schadebeperking: 

  

In het kader van Betekenis geven:     
  



Mogelijke bronnen: 

«  Kranten: Groeiend Best, Eindhovens Dagblad Omroep Brabant, Studio040 

e  Facebookgroep Best voor Best 

«  Sociale media kanalen gemeente Best 

* PleinBest 

*  Obi4Wan 

e KCC 
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