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Onderwerp Opvang vluchtelingen in De Cuyl in augustus

Beste bewoner,

Zoals u ongetwijfeld al uit het nieuws heeft vernomen, is er sprake van een crisis bij de opvang van
vluchtelingen. Zij slapen buiten en op stoelen, want er zijn in Ter Apel onvoldoende slaapplaatsen. Vanuit
het Ríjk en de veiligheidsregio's wordt er momenteel hard gewerkt om meer structurele opvangplekken te
realiseren, maar dit kost tijd.

Op dringend verzoek van de veiligheidsregio Hollands Midden heeft gemeente Oegstgeest deze week
besloten om sporthal De Cuyl van 1 augustus tot uiterlijk 1 september beschikbaar te stellen voor de
tijdelijke crisisopvang van maximaal 75 vluchtelingen, afkomstig uit Ter Apel. Het gaat hier voornamel'rjk om
nareizende familieleden van reeds in Nederland verblijvende vergunninghouders.

Als gemeente begrijpen w'lj dat u zich als bewoner wellicht wat overvallen voelt door (de snelheid van) dit
besluit, maar we hebben gemeend er goed aan te doen door als Oegstgeest, net als andere gemeenten, ook
een bijdrage aan deze acute vluchtelingencrisis te leveren.

Gebruik van de sporthal
De voorbereidingen voor de inrichting van de locatie zijn inmiddels gestart, Maandag 1 augustus wordt de
locatie in gebruik genomen, tot uiterlijk donderdag 1 september. Dan vertrekken de vluchtelingen naar een
andere crisisnoodopvang. Nog dezelfde dag starten de werkzaamheden om de sporthal weer voor regulier
gebruik in orde te maken. Vanaf 5 september kan er weer gesport worden. ln de maand augustus kan de
hal niet worden gebruikt om te sporten. De gebruikers worden hierover geïnformeerd.

Begeleiding en beveiliging
De Veiligheidsregio zorgt voor een goede, schone en veilige opvang. Ook zal er 24 uur per dag beveiliging
aanwezig zijn.

Kijkmoment op donderdag2Siuli van 15.00 tot 1ó.00 uur
We hebben een kijkmoment georganiseerd vlak voor het moment dat de tijdelijke bewoners hun intrek
nemen. We nodigen u van harte uit om op donderdag 28 juli tussen 15.00 en 1ó.00 uur alvast een kijkje op
de locatie te nemen.

Inloopuurtje op donderdag 28 iuli van 19.30 tot 20.30
Op donderdagavond wordt vervolgens een inloopuurtje voor alle inwoners georganiseerd in de raadzaal
van het gemeentehuis van Oegstgeest. Als u vragen heeft, kunt u die daar stellen.
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lnwoners die willen helpen
Op dit moment hebben we nog geen zicht of er behoefte is aan ondersteuning bij activiteiten zoals sport

en spel. Zodra hier meer over bekend is plaatsen we deze informatie op de website en zullen we dit delen

via sociale media.

Heeft u nog vragen?

Wij begrijpen dat deze ontwikkelingen tot vragen en wellicht tot zorgen kunnen leiden. Op

www.oegstgeest.nllcrisisopvangDeCuyl plaatsen wij alle nieuws over deze crisisopvang. Op deze pagina

vindt u ook een Q&A met het antwoord op de meest gestelde vragen. Goede kans dat u daar het antwoord

uw vraag meteen kunt vinden. Op deze pagina leest u de komende weken steeds de meest actuele stand

van zaken.

Liever iemand spreken of mailen?

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt telefonisch van 9.00 tot 12.00 uur contact met ons opnemen via

1407t.Uw vragen kunt u mailen via www.oegstseest.nllcontactformulier.Wij hopen u hiermee voldoende

te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens de burgemeeste van

Tim van Tongeren

Locoburgemeester
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