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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
de voorbereidingen voor de noodopvang van vluchtelingen. 
 
Inleiding 
Van 1 december 2022 tot 1 mei 2023 vangen wij ongeveer zeventig vluchtelingen op in het oude 
missiehuis aan de Tilburgseweg 209. De voorbereidingen lopen volop en zijn naar verwachting klaar 
op 1 december. Intussen zijn de meeste details duidelijk. In deze raadsinformatiebrief leest u meer 
over de voorbereidingen, de bewoners en het dagelijks leven op de locatie. Verder lichten wij toe 
hoe wij u en onze inwoners op de hoogte houden.  
 
Informatie 
De bewoners 
Er komen ongeveer zeventig vluchtelingen van zeventien verschillende nationaliteiten. Meer dan de 
helft komt uit Syrië. De groep bestaat voor ruim 60% uit families. Er zijn in totaal vijftien kinderen. 
Deze mensen verblijven nu in een sporthal (crisisnoodopvang) in Rucphen en daarvoor in 
Zevenbergen. De medewerkers van het Rode Kruis en de beveiliging ‘verhuizen’ mee. De bewoners 
kennen elkaar en het personeel dus al. De crisisnoodopvang in Rucphen verloopt rustig en veilig. 
Deze locatie sluit op 1 december. Daarom is er een nieuwe noodopvanglocatie nodig. 
 
Het dagelijks leven  
In het gebouw zijn 24 kamers voor families of een paar alleenreizende mensen samen. Er is een 
eetzaal met keuken. Daar koken en eten de bewoners samen. Boodschappen worden dagelijks 
bezorgd. Er zijn ook een gezamenlijke huiskamer, sanitair, een dokterspost en een kantoor van het 
Rode Kruis en de beveiliging. De bewoners houden zelf het gebouw en de tuin bij. De kinderen 
krijgen onderwijs. Tussen 22.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s morgens moeten alle bewoners binnen 
zijn. 
 
Er is altijd iemand van het Rode Kruis aanwezig om bewoners te helpen. Het Rode Kruis regelt met de 
bewoners alles wat er moet gebeuren in en om de locatie. Er zijn ook 24 uur per dag drie beveiligers. 
Zij letten op de naleving van de huisregels en de veiligheid in en rond het gebouw. Zij zijn ook het 
aanspreekpunt voor buurtbewoners. 
 
Voorbereidingen 
Wij maken het gebouw klaar voor humane en veilige opvang. Denk aan zaken als het aansluiten en 
testen van de brandmeldcentrale, aanleg van een wifinetwerk, installatie van extra douches, 
legionellabeheersing en schoonmaak. Daarnaast regelen we de juridische en administratieve 
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voorbereiding, bijvoorbeeld vergunningen, verzekeringen en inkoop. We kiezen voor goedkope en 
duurzame oplossingen. Het gebouw is grotendeels ingericht met gekregen tweedehands meubilair. 
Lockers huren we. Witgoed en serviesgoed verhuizen mee vanuit Rucphen.  
 
De gemeente staat aan de lat voor het coördineren van de werkzaamheden. Uitvoering van 
werkzaamheden en inkoop doen we zoveel mogelijk met lokale ondernemers. We werken nauw 
samen met het Rode Kruis zodat we weten waar behoefte aan is en welke activiteiten de bewoners 
zelf oppakken. De toekomstige bewoners helpen bijvoorbeeld mee met sjouwen.  
 
Kennismaken 
In januari kunt u een kijkje nemen op de locatie. De bewoners houden dan ‘open huis’ voor 
raadsleden en buurtbewoners. Zo kunnen u en de bewoners van de noodopvang over en weer 
kennismaken. Een uitnodiging met de datum en verdere details volgt. 
 
Samenwerking 
De gemeente huurt het pand van de eigenaar. Samen met het Rode Kruis richten we het pand in als 
noodopvang voor vluchtelingen. Dat is nodig omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers niet 
genoeg opvangplekken heeft. Het Rode Kruis coördineert de noodopvang op de locatie. Er is ook 
beveiliging. De Rijksoverheid betaalt alle kosten van de noodopvang. 
 
Communicatie 
 Buurtbewoners ontvangen een dezer dagen een bewonersbrief over de noodopvang, de bewoners 
en hoe ze op de hoogte kunnen blijven. Op verzoek hebben we het verspreidingsgebied uitgebreid 
met een deel van de wijk Boschkens West. In totaal ongeveer 500 adressen. Op 
www.goirle.nl/noodopvang is de informatie aangevuld en geactualiseerd. Inwoners kunnen de 
gemeente ook bellen of mailen als zij vragen hebben. 
 
Inwoners kunnen zich aanmelden voor een digitale update. Zij ontvangen dan maximaal vier keer een 
digitale update. We plaatsen daarin berichten over activiteiten van en voor bewoners, Goirlenaren, 
gemeente en organisaties. We geven ook een overzicht van eventuele meldingen en incidenten en 
vertellen wat daarmee is gedaan. De update komt ook op www.goirle.nl/noodopvang. 
Vanzelfsprekend ontvangt uw raad ook de updates. 
 
Buurtbewoners hebben voorgesteld om een klankbordgroep te vormen. Inwoners die daar ideeën 
over hebben en iets willen betekenen, kunnen zich tijdens het open huis aanmelden bij de 
gemeente. Zij worden dan uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. 
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