
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 16 augustus 2022 23:50
Aan: Bekhuis, Ursula; Berning-Everlo, Hilde; Haverkamp - Wenker, Wilmien; Oude

Avenhuis, Martin;  ;  
Onderwerp: Berichtgeving asielopvang Albergen
Bijlagen: Rapport Coa koopt elshuys voor asielopvang.docx

Hallo allen,

M t dank aan mijn collega  een kort omgevingsbeeld van de berichtgeving in de bijlage. Het nieuws wordt
door zoþÿ �n beetje elk mediaplatform gedeeld. Insteek van het nieuws is overal hetzelfde: kabinet dwingt gemeente
tot asielopvang. Op Tubantia, AD en RTV Oost is de reactie van middag meegenomen.
Bericht RTV oost: https://www.rtvoost.nl/nieuws/2131775/kabine -dwingt- ubbergen-asie zoekers-op-te-vangen-in- 
hotel-t-elshuys-in-albergen

Reacties op social media zijn voornamelijk ongeloof, boosheid, onbegrip. En enkeling die het aangeeft goed te
vinden dat er eindelijk wat gebeurd. Dat laatste lees je overigens niet in de reacties op lokal /regionale berichten.
Her en der wordt er wel wat geroepen dat er wat moet gebeuren, dat men dit niet zomaar moet pikken. Maar dat
blijft bij enkele opmerkingen, geen concrete plannen.

Er is een whatsappgroep genaamdþÿ�  �AZC verzelt Albergen Jullie hebben zelf ook berichten die gedeeld zijn in deze
groep ontvangen.

In aanvulling hierop nog het volgende:
Ursula heeft Nieuwsuur vanavond te woord gestaan en zal dat morgenochtend om 7 uur doen in de radiouitzending
van RTV. RTV vraagt ook reactie bij TV-ui zending.

Daarnaast hebben we Hart van Nederland, ANP, RTL en Op 1 te woord gestaan. Op 1 heeft verzoek of live in de
uitzending te verschijnen morgenavond om 21.15 uur.

Ik heb  eerder vanavond gemaild met de uitnodiging voor morgenmiddag en vanavond laat nog geappt
ter bevestiging.
Hij gaf het telefonisch al door, maar er heerst flink wat onrust bij de direct omwonenden. Laatste nieuws van TC
Tubantia meldt: https://www.tubantia.nl/tubbergen/honderden-boze-mensen-voor-hote -in-albergen-waar- 
asielzoekers-komen-protestbord-bij-ingang~ad4f0af6/

Hij heeft vragen telefonisch aan mij gesteld. Die heb ik nog niet kunnen beantwoorden, maar die zal ik vanavond op
een rijtje zetten, om morgen te bespreken.

Daarnaast zal ik ook de vragen (en antwoorden) van de pers op een rijtje zetten.

Hartelijke groeten,

Communicatieadviseur College B&W Tubbergen

Communicatieadviseur Duurzaamheid | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

E: @noaberkracht.nl

M: Telefoon: 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. 
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.
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