
Beknopt overzicht communicatie gemeente met direct omwonenden en inwoners Albergen
• 26-09-2022 Bijeenkomst inwoners Albergen in Morshuis Albergen

• 20-09-2022 Nieuwsbrief 5 omwonenden: Ondertekening overeenkomst en extra informatiebijeenkomst

• 20-09-2022 Bestuurlijk bezoek inwoner Albergen

• 13-09-2022 Overleg in Albergen achterban Albergen
• 09-09-2022 Nieuwsbrief 4 omwonenden: Vragen en antwoorden

• 05-09-2022 Bijeenkomst inwoners in Morshuis Albergen, ca 170 deelnemers (Ook uitgereikt tijdens bijeenkomst: met verwijzing meer informatie) kaders AZC Albergen 

• 02-09-2022 Overleg gemeentehuis kernteam omwonenden
• 02-09-2022 Nieuwsbrief 3 omwonenden: Resultaten gesprek staatssecretaris

• 02-09-2022 Bestuurlijk telefonisch contact kernteam omwonenden en dorpsraad, contact mail ambtelijk met direct betrokken inwoner en dorpsraad (aankondiging nieuwsbrief)

• 31-08-2022 Bestuurlijke terugkoppeling kernteam direct omwonenden en dorpsraad over gesprek Rijk COA (telefonisch)
• 30-08-2022 Kernwethouder fysiek contact dorpsraad na raadsvergadering

• 30-08-2022 Overleg gemeentehuis kernteam omwonenden
• 30-08-2022 als inbreng kaders gesprek staatssecretaris en COA Motie gemeenteraad 

• 29-08-2022 Aanlevering inbreng direct omwonenden voor gesprek staatssecretaris en COA

• 29-08-2022 Telefonisch bestuurlijk - direct omwonende

• 26-08-2022 Overleg kernteam omwonenden
• 25-08-2022 Nieuwsbrief 2 omwonenden: Vervolgproces asielzoekerscentrum gemeente Tubbergen

• 25-08-2022 Bestuurlijk bezoek inwoners Albergen

• 24-08-2022 Telefonisch contact, app en mail ambtelijk met direct betrokken inwoner en dorpsraad (aankondiging nieuwsbrief)

• 24-08-2022 Kernwethouder telefonisch contact dorpsraad

• 23-08-2022 Openbare raadsvergadering AZC gemeente Tubbergen op 23 augustus 2022

• 22-08-2022 Overleg gemeentehuis kernteam omwonenden (ook appcontact direct omwonende)

• 21-08-2022 Nieuwsbrief 1 omwonenden: ontwikkelingen opvang asielzoekers in gemeente Tubbergen

• 21-08-2022 Telefonisch en Appcontact bestuurlijk en ambtelijk - direct omwonende (diversen)

• 19-08-2022 Overleg gemeentehuis kernteam omwonenden
• 19-08-2022 Kernwethouder telefonisch contact dorpsraad

• 18-08-2022 Bijeenkomsten met Eerdmans en Omtzigt, college- en raadsleden, en inwoners

• 17-08-2022 Bijeenkomst inwoners in gemeentehuis Tubbergen, ca 100 deelnemers

• 16-08-2022 Kernwethouder telefonisch contact dorpsraad (geen gehoor)

• 16-08-2022 Telefonisch contact ambtelijk met direct betrokken inwoner (2x)
Loketfunctie: ambtelijk contact mailbox en telefonisch en fysiek in gebied;



Terugblik periode 16/08/22 tot heden:

Overzicht bijeenkomsten/afstemmingsmomenten, mijlpalen, persberichten en -contacten, omgevingsanalyse
• xx-09-2022 Aanvraag omgevingsvergunning door COA
• 26-09-2022 Bijeenkomst inwoners Albergen in Morshuis Albergen
• 20-09-2022 Raadsvergadering: ingekomen stukken
• 20-09-2022 Nieuwsbrief omwonenden: Ondertekening overeenkomst en extra informatiebijeenkomst
• 20-09-2022 Raadsbrief overeenkomst Rijk en gemeente Tubbergen09-09-2022 Nieuwsbrief omwonenden: Vragen en antwoorden
• 05-09-2022 Bijeenkomst inwoners in Morshuis Albergen, ca 170 deelnemers
• 02-09-2022 Maximaal 150 bewoners in AZC Albergen
• 02-09-2022 Nieuwsbrief omwonenden: Resultaten gesprek staatssecretaris
• 02-09-2022 Raadsbrief over resultaat afstemming Rijk

Ook uitgereikt tijdens bijeenkomst: kaders AZC Albergen met verwijzing meer informatie
• 31-08-2022 Bestuurlijk gesprek college en staatssecretaris en vertegenwoordiging COA
• 30-08-2022 als inbreng kaders gesprek staatssecretaris en COA Motie gemeenteraad 
• 30-08-2022 gemeenteraad Voorbereidingsbesluit 
• 29-08-2022 Aanlevering inbreng direct omwonenden voor gesprek staatssecretaris en COA
• 29-08-2022 Raadsbrief over in te zetten vervolgstappen
• 25-08-2022 Vervolgproces asielzoekerscentrum gemeente Tubbergen
• 25-08-2022 Nieuwsbrief omwonenden: Vervolgproces asielzoekerscentrum gemeente Tubbergen
• 23-08-2022 Volg de extra raadsvergadering over asielzoekers in Albergen
• 22-08-2022 Openbare raadsvergadering AZC gemeente Tubbergen op 23 augustus 2022
• 21-08-2022 Raadsbrief met activiteitenoverzicht
• 20-08-2022 Nieuwsbrief omwonenden: ontwikkelingen opvang asielzoekers in gemeente Tubbergen
• 19-08-2022 Tubbergen nodigt staatssecretaris Van der Burg uit
• 18-08-2022 Staatssecretaris verstuurt brief aan gemeente Tubbergen
• 17-08-2022 Bijeenkomst inwoners in gemeentehuis Tubbergen, ca 100 deelnemers
• 16-08-2022 Gemeente Tubbergen onaangenaam verrast door aanwijzing COA


