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Aanwezig

Extra ingepland Noaberoverleg over crisisnoodopvang
14 juli 2022, 19.00 tot 20.00 uur in Servicecentrum Noord

: Noabers, Roelof Bleker (burgemeester), Wim Waninge
(Programmamanager noodopvang), Kaz Wesseloo (wijkregisseur
Noord), Eva Lulof (wijkregisseur Noord), Johan Miener
(communicatieadviseur)

1
Welkom
Burgemeester Roelof Bleker opent het overleg en heet alle aanwezigen welkom bij dit extra
ingeplande noaberoverleg over de crisisnoodopvang.
2
Toelichting op de crisisnoodopvang
Burgemeester Roelof Bleker geeft een toelichting op de crisisnoodopvang en vertel t het volgende:
“De Rijksoverheid vraagt alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland dringend om crisisnoodopvang voor
asielzoekers te regelen. De nood is hoog bij de asielopvang in Nederland. Dit komt vooral doordat er
op dit moment in Nederland 13.500 statushouders in de asielopvang verblijven. Deze statushouders
hebben recht op verblijf in Nederland en zijn voor huisvesting al toegewezen aan diverse
Nederlandse gemeenten. Door het gebrek aan woningen in deze gemeenten, kunnen deze
statushouders nu nergens anders terecht dan in de asielzoekerscentra. Daardoor stokt de hele
asielopvangketen.
Begin deze maand heeft de Rijksoverheid een crisisstructuur voor asielopvang geactiveerd. De
opdracht aan alle 25 veiligheidsregio’s is om op korte termijn 225 asielzoekers per regio op te vangen
en huisvestiging voor statushouders te realiseren. Vorige week hebben alle Twentse burgemeesters
afgesproken crisisnoodopvang voor 225 asielzoekers te realiseren voor maximaal drie maanden. De
asielzoekers worden verdeeld over de 14 Twentse gemeenten.
Gemeente Enschede gaat 60 asielzoekers opvangen in een crisisnoodopvang voor de duur van drie
maanden. Voor deze crisisnoodopvang zijn diverse locaties in Enschede besproken. We hebben
onderzocht of grote sporthallen in Enschede hiervoor gebruikt kunnen worden. Die zijn niet geschikt
voor een periode van 3 maanden, ook omdat deze hallen voor reguliere activiteiten nodig zijn.
Op de korte termijn kan de voormalige vertrekhal op Vliegveld Twenthe ingericht worden als
crisisnoodopvang. Het college vindt dit de meest verantwoorde locatie. Ook vanwege de ervaring van
afgelopen half jaar en de goede samenwerking met Vliegveld Twenthe en diverse andere
organisaties

De voormalige vertrekhal staat buiten het evenemententerrein van het vliegveld. De crisisnoodopvang
vindt dus niet plaats in de ‘oude’ opvang op het evenemententerrein. Ook zal de duur van de
crisisnoodopvang korter zijn en gaat het om minder mensen die opgevangen worden.
Net als afgelopen half jaar wil ik met u heldere afspraken maken over de crisisnoodopvang. Samen
kunnen we dit goed laten verlopen.”
3.
Beantwoording van vragen
Burgemeester beantwoordt diverse vragen van de aanwezige noabers:
Vraag: Waarom is de VTE niet aanwezig?
Antwoord: Marten Foppen van VTE is met vakantie. Bovendien is dit een extra noaberoverleg op
initiatief van de gemeente met alleen de noabers, omdat de burgemeester het van belang vindt om u
persoonlijk te informeren over de crisisnoodopvang.
Vraag: Waarom heeft u dit besluit genomen?
Antwoord: De 14 Twentse burgemeesters hebben gezamenlijk besloten om in heel Twente voor 3
maanden crisisnoodopvang te bieden aan 225 asielzoekers. Dit naar aanleiding van de opdracht van
de Rijksoverheid. Als burgemeester van Enschede heb ik ‘ja’ gezegd tegen de opvang van 50 tot 60
asielzoekers in onze gemeente als onderdeel van de gezamenlijke Twentse afspraak.
Als college van burgemeester en wethouders hebben we besproken welke locaties in onze gemeente
op korte termijn ingericht zouden kunnen worden voor de crisisnoodopvang. Doordat de nood in de
asielopvang hoog is in Nederland, heeft het college besloten om voor een locatie te gaan waar dat op
deze korte termijn het meest verantwoord is en waar we met alle betrokken partijen goede afspraken
kunnen maken. Gezien de opgedane ervaring van afgelopen half jaar vinden we de voormalige
vertrekhal op vliegveld Twente de meest verantwoorde optie.
Vraag: Is de voormalige vertrekhal wel geschikt als opvanglocatie? Het is een oud gebouw met
weinig voorzieningen?
Antwoord: Het gaat de komende 12 weken nadrukkelijk om crisisnoodopvang . Er worden tijdelijke
(sanitaire) voorzieningen getroffen om mensen onderdak en een rustige plek te bieden.
Vraag: Waarom geen hotelkamers gehuurd voor deze crisisnoodopvang?
Antwoord: Ook deze mogelijkheid is verkend. In dit vakantieseizoen zijn er voor 50 tot 60
asielzoekers in Enschede niet zo maar vrije hotelkamers te vinden voor drie maanden. Dat is dus
helaas geen optie.
Vraag: Wanneer komen de eerste asielzoekers naar de crisisnoodopvang?
Antwoord: We proberen de eerste mensen eind juli onderdak te kunnen bieden in crisisnoodopvang
in de voormalige vertrekhal.

Vraag: Welke mensen worden er opgevangen in de crisisnoodopvang?
Antwoord: Dat is op dit moment nog niet duidelijk. De verdeling van de asielzoekers in Twente wordt
gecoördineerd voor de Veiligheidsregio Twente. Afhankelijk van de diverse beschikbare locaties in
Twente en afhankelijk van de mensen die naar Twente komen, wordt bekeken welke mensen het
beste passen bij de diverse opvanglocaties in Twente.
Vraag: Wordt de crisisnoodopvang na 3 maanden weer verlengd, want deze crisis is over 3 maanden
vast nog niet voorbij?
Antwoord: De crisisnoodopvang in de voormalige vertrekhal is voor maximaal 3 maanden. Dus als we
eind deze maand de eerste asielzoekers gaan opvangen, stopt de crisisnoodopvang in de voormalige
vertrekhal eind oktober 2022. We gaan de crisisnoodopvang niet verlengen. De asielzoekers gaan
dan naar andere opvanglocaties in Nederland.
De Rijksoverheid is bezig om opvanglocaties te realiseren waar meer mensen terecht kunnen. Het
Rijk wil bijvoorbeeld cruiseschepen inzetten om mensen onderdak te bieden. Als er in Nederland
meer statushouders gehuisvest worden door de gemeenten, ontstaat er in de AZC’s ook meer ruimte
voor opvang van asielzoekers.
Vraag: Als gemeente Enschede in 2023 opnieuw de vraag krijgt van de Rijksoverheid om
asielzoekers te huisvesten, gaat dat dan weer op of rond het Vliegveld Twenthe gebeuren?
Antwoord: Nee. Als de crisisnoodopvang eind oktober 2022 stopt, gaan we de komende jaren geen
(crisis)noodopvang meer op en/of rond Vliegveld Twenthe realiseren. Dit is een toezegging van de
burgemeester.
Vraag: Welke regels gelden er straks bij de opvang van de mensen in de oude vertrekhal?
Antwoord: We gaan dezelfde regels hanteren als het afgelopen half jaar bij de grotere noodopvang.
De tijdelijke bewoners van de crisisnoodopvang zijn vrij om het terrein te verlaten. Voor ieders
veiligheid is er 24/7 beveiliging aanwezig bij het pand en is er cameratoezicht. Overlast in en om de
voormalige vertrekhal wordt niet geaccepteerd. Bewoners die overlast veroorzaken op of buiten het
terrein worden verwijderd uit de noodopvang.
4.

Afsprakenlijst

▪
▪
▪

▪

Toezeggingen van burgemeester Roelof Bleker:
De crisisnoodopvang is bedoeld voor maximaal 60 asielzoekers.
De crisisnoodopvang in de voormalige vertrekhal duurt maximaal 3 maanden.
Na deze 3 maanden gaan we de komende jaren geen nieuwe (crisis)noodopvang meer op
en/of rond het vliegveld realiseren.
Andere gemaakte afspraken:
In de crisisnoodopvang is 24/7 beveiliging aanwezig en er is cameratoezicht .

▪
▪
▪
▪

De gemeente neemt maatregelen om de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers bij de
toegangswegen naar de voormalige vertrekhal verder te vergroten.
Het noaberoverleg vindt de komende maanden weer periodiek plaats om met elkaar vinger
aan de pols te houden.
Via het e-mailadres noodopvang@enschede.nl kunnen omwonenden direct terecht met hun
vragen, zorgen en/of opmerkingen bij de bekende contactpersonen.
Via de e-mailnieuwsbrief Noodopvang Vliegveld en www.enschede.nl/crisisnoodopvang
houden we omwonenden en andere belanghebbenden en belangstellenden op de hoogte.

5. Sluiting
Rond 20.00 uur sluit burgemeester het noaberoverleg af en is er tijd en gelegenheid om nog één op
één met elkaar in gesprek te gaan.
6. Datum volgend noaberoverleg
U ontvangt van de wijkregisseurs een uitnodiging voor het eerstvolgende noaberoverleg.

