
 

Van: Bekhuis, Ursula
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 08:31
Aan:  ; Berning-Everlo, Hilde
Onderwerp: FW T Elshuys Albergen opvang

Dag ,

Zie onderstaande mail, begrijp dat er ook gesprekken met hem/buurt geweest zijn, maar nog een gesprek is mss wel
handig? Hoort dit nu bij ?
@Hilde: heb jou even meegenomen, omdat jij gisteren bij Elshuys geweest bent.

Ursula

Oorspronkelijk bericht
Van:    < @tubbergen.nl>
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 13:32
Aan: Bekhuis, Ursula < @tubbergen.nl>
Onderwerp T Elshuys Alb rgen opvang

B ste U sula,

Allereerst gefeliciteerd met je wethouderschap en ik ben blij dat je terug bent. Hopen op 4 goede jaren.

Ik had begrepen dat jij nu verantwoordelijk bent voor de portefeuille vreemdelingenwet of hoe heet die
portefeuille?
Zoals je wellicht weet woon ik tegenover hotelþÿ�  �t Elshuys dat nu aangewezen is door de gemeente/ COA als
opvangplek voor statushouders. Nu is hier al veel om te doen geweest en heeft dit een behoorlijke inbreuk op onze
leefomgeving. Wij weten dat er al vanaf januari 2022 3 alleenstaande mannen gehuisvest worden en onlangs zijn wij
(na enig aandringen) officieel als buurt geïnformeerd dat er meerdere gezinnen (statushouders) gehuisvest worden
tot juni. Middels een brief op 26-4 zijn wij hierover geïnformeerd daarna was het doodse stilte en leven wij in het
ongewisse wat er nu allemaal gebeurd bij Elshuys en hoe de carroussel verloopt daar. Ook  (eigenaresse van
dit landhotel) is hier duidelijk naar ons niet eerlijk over.

Wij hebben als buurt absoluut geen problemen met opvang vanþÿ�  �echteþÿ �� vluchtelingen maar de manier waarop het
nu gaat wekt z er veel argwaan en laat ons in het ongewisse. Dan komen er veel geruchten en verhalen. Persoonlijk
heb ik veel ervaring met vreemdelingen door mijn tijd bij de Koninklijke marechaussee (mobiel toezicht
vreemdelingen, Ter Apel, IND, COA etc) Ik ben mij bewust dat alsþÿ�  �t elshuys eenmaal bekend is als opvangplek (in de
rolodex van COA) dat het makkelijk verder uitbreiden is met asielzoekers of anderszins vluchtelingen als de buurt
toch niet in opstand komt. Ik heb dan ook gevraagd of het mogelijk is voor de gemeente met een algemeen plan te
komen op de opvangcrisis te ondervangen waarin ons van boven wordt opgelegd in de toekomst meerdere
vluchtelingen/statushouders/asielzoekers op te vangen. Nu wordt het elke keer maar ad hoc opgelost maar er is
geen duidelijk plan voor de toekomst. We kunnen straks niet zeggen: we staan met de rug tegen de muur en we
wisten het niet. Het is algemeen bekend dat er een opvangcrisis is en dat wij in de toekomst als gemeente hier werk
mee krijgen. Wij als buren vanþÿ�  �T Elshuys vinden dan ook dat wij tenminste het recht hebben te weten wat ons te
wachten staat en wat er zoal woont (ook al is het tijdelijk) het is onze noaberplicht naar elkaar om te zien in de buurt
en willen dan ook graag op de hoogte gehouden worden van wat er allemaal speelt of wat er voor plannen zijn. De
huidige situatie wekt heel veel onzekerheid en angst en aangezien de bewoners ook deel uit maken van de hele
locale samenleving is het dan ook gewenst als gemeente/wethouder ons deelgenoot te maken. Wij hebben al een
paar keer aangegeven (ook aan de burgemeester onlangs in een vergadering met de dorpsraad) dat wij graag actie
van de gemeente zien in de trend van zichtbaar/hoorbaar luisteren naar de buurtbewoners en ons te informeren
over de bewoners etc.
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vandaag hoorde ik van personeel van de Pannenloods (ook aangrenzend aanþÿ�  �t elshuys) dat de gemeente bezig was
met de grond rondomþÿ�  �t elshuys (evt barakken/ units) etc Ook dit brengt nu weer de nodige onrust in de toch al
vreemde constructies hier)

Wat kan jij als wethouder hierin voor ons betekenen?

Wij zouden het liefste (elke keer ook bij rouleren) kennis maken met de (al dan niet tijdelijke) bewoners zodat wij in
weten wat er in onze directe leefomgeving gebeurd en met wie we te doen hebben. Er komt nu niets vanuitþÿ�  �t
E shuys en ook ni t vanuit de gemeente en dat brengt veel onrust mee en dat kan in de toekomst een trigger
worden voor antipathie of juist tegenstand hier.
Tevens willen we weten wat de rol vanþÿ�  �t elshuys is nu en voor de toekomst. En of er door de gemeente meer
locaties worden komen hiervoor of datþÿ�  �t elshuys een huisvesting wordt voor statushouders/asielzoekers/
vluchtelingen.

Alvast bedankt voor je begrip en zie graag een antwoord (of actie van de gemeente) tegemoet.

Gr 

Verstuurd vanaf mijn iPad
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