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Dag 
Vanochtend in college besproken dat we even niet communiceren

 zou dit met jou kortsluiten maar dat is haar vast nog niet gelukt
Terugkijken kunnen we beter doen als we veel verderop in het proces zijn
Dus niet deze week
Hgr Wilmien

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 6 sep. 2022 om 15:42 heeft Communicatie <communicatie@noaberkracht.nl> het
volgende geschreven:

Hallo Wilmien en Ursula,

Zoals aangegeven wil de NRC heel graag een interview over het proces tot nu toe en hoe de
beleving is vanuit de gemeente zelf. Zou dat donderdag of vrijdag as kunnen?

Gaat ook over de betrokkenheid van inwoners en waarom een overeenkomst om tot 150
asielzoekers te komen een mooi resultaat is. Ik snap dat er best veel ontwikkelingen zijn, die
elkaar snel opvolgen. Ik heb dat ook aan de journalist toegelicht. Toch lijkt het haar (en mij
ook) zinvol om dit interview te doen.

Voor ons een kans om een toelichting te geven waarom het proces nu gelopen is, zoals het
gelopen is.

Ze vraagt ook naar de onderliggende stukken van het tijdspad, dat pakken we ambtelijk
verder op.

Ik heb het besproken met T  Vorige week leek het een goed plan en gisteren ook. Vandaag
was hij iets minder enthousiast, ook omdat dit vanuit de inwoners gebruikt kan worden. Ik
denk zelf dat zij zich ook niet weerhouden en dat het juist goed kan zijn om tegengeluid te
geven.

Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn.

Hartelijke groeten,

Communicatieadviseur College B&W Tubbergen
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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.

Gemeente Dinkelland Gemeente Tubbergen Noaberkracht Dinkelland
Nicolaasplein 5 | Postbus 11 | Raadhuisplein 1 | Postbus 30 | Tubbergen
7590 AA | Denekamp 7650 AA | Tubbergen Postbus 21 | 7590 AA |

T . 0541 854 100 | F. 0541 854 T. 0546 628 000 | F. 0546 628 Denekamp
320 111 info@noaberkracht.nl
info@dinkelland.nl gemeente@tubbergen.nl
www.dinkelland.nl www.tubbergen.nl
@Dinkellandinfo @Gem_Tubbergen

Van:  < @nrc.nl>
Verzonden: donderdag 1 september 2022 11:42
Aan: Communicatie <communicatie@noaberkracht.nl>
Onderwerp: Verzoek tijdlijn gemeente - NRC

Excuus, dat ging mis! De hele mail:

Dag ,

Ik weet dat we hadden besproken dat jullie je melden bij nieuws (heel fijn), maar ik mail
even voor wat anders.

Met een collega werk ik aan een reconstructie van de komst van het azc in Albergen. Je
mailde eerder al een hele fijne uitgebreide toelichting op de tijdlijn. Samengevat:

þÿ "� Op 8 april 2022 heeft COA gevraagd om een afspraak.
þÿ "� Op 26 april 2022 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Hierbij zijn 2 locaties

genoemd, waaronder hotelþÿ�  �t Elshuys.
þÿ "� Op 8 juni heeft bestuurlijk terugkoppeling plaatsgevonden
þÿ "� Op 10 juni 2022 heeft ambtelijk terugkoppeling plaatsgevonden met het COA.

Ik vroeg me af ofjullie documenten hebben die dit ondersteunen. Verslagen van
telefoongesprekken/vergaderingen, mails, notulen etc. NRC zou deze graag inzien. Is dat
mogelijk?

Ik hoor het graag!

Met hartelijke groet,
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@nrc.nl
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