
Van: Berning-Everlo, Hilde < >
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 11:48
Aan: ; Haverkamp - Wenker, Wilmien
CC:
Onderwerp: Asielzoekers Vasse

Dag allen,

Onderstaand app-verkeer is met de dorpsraad Vasse.  
van camping de Tutenberg heeft een Facebookbericht geplaatst inzake opvang Asielzoekers (en terzijde dat
gemeente te traag is met processen)
Ik zal later vandaag contact opnemen met Wil dezelfde lijn
aanhouden als richting coa.

Moeten we mbt communicatie hier nog wat meer of wat anders op inzetten?

Ik hoor het graag.

Groeten Hilde

Hilde, ik ben weliswaar met vakantie maar stuur je zo toch even een berichtje door van  die
gedeeld is onder de leden van de dorpsraad Vasse. In dit bericht wordt de suggestie gewekt dat gemeente in
gesprek is over eventueel opvang asielzoekers. Dorpsraad wil graag even weten of in de berichtgeving een
kern van waarheid zit. Ik heb in de app aan de dorpsraad laten weten dat ik jou als kernwethouder gevraagd
heb hierover even contact op te nemen 
Bvd.

heeft vaker zitten bluffen. Het kan ook een keer menens zijn. Moeten we dit navragen bij de
gemeente?

Waar komt dit bericht vandaan? Wat is de bron?

zelf op Facebook.

Zal ik de kernwethouder vragen?

Oké maar hij schermt wel met B&W. 
Dus eerst  en dan B&W denk ik.
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■ill KPN NL 4G 22:38 Q 36% (

Omdat het kan.

Gezien de zeer trage besluitvorming omtrent mijn 
vergunningen (gemeente/provincie/ecologen) kar 
het misschien nog wel twee jaar duren voordat ik 
hier een energieneutraal kleinschalig 
recreatieparkje kan bouwen. De gemeente 
Tubbergen laat het ook helemaal af weten als het 
gaat om de opvang van asielzoekers. Nul in deze 
gemeente. Die arme mensen slapen al weken op 
stoeltjes. Het COA benaderde mij en is inmiddels 
gesprek met burgermeester en wethouders. Of ik 
riool, een centraal gebouw, glasvezel en een 
3x250A stroom aansluiting had. Ja hoor. Zij 
hebben 30 woonunits van AZC Overloon klaar 
staan voor transport naar Vasse. Voor maximaal 
150 statushouders of Oekrainers, geen overloop 
voor ter Apel.
De westkant van het terrein leent zich er goed 
voor. Via het kerkenpad lopend naar school en 
supermarkt. Ik ga zelf wel even ergens anders
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Verstuurd vanaf mijn iPhone
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