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Crisisnoodopvang
Hamburgerbroeklaan
--

Beste heer, mevrouw,
Op dit moment zijn de asielzoekerscentra (AZC) en het aanmeldcentrum in Ter Apel
overvol. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten daarom om hulp gevraagd. Doetinchem
wil ook als centrumgemeente haar steentje bijdragen. We vangen daarom tijdelijk
vluchtelingen op in een crisisnoodopvang bij u in de buurt. In deze brief leest u hier meer
over.
We vangen tijdelijk vluchtelingen op aan de Hamburgerbroeklaan
Vanaf ongeveer 22 augustus tot eind 2022 wonen rond de 225 vluchtelingen in een
crisisnoodopvang (CNO). Deze CNO komt op een omheind terrein met eigen
toegangspoort met beveiliging direct naast het politiebureau (hoek Industriestraat/
Ambachtstraat).
Op het omheinde terrein komen woonunits en een paviljoentent
Op het terrein komen woonunits voor 4 tot 5 personen. In een grote paviljoentent komen
voorzieningen zoals recreatieve dagbesteding en catering. Hoe de samenstelling van de
groep is weten we nu nog niet, omdat het nog een paar weken duurt voordat de CNO
opent. Doetinchem neemt alle voorzieningen over van gemeente Maashorst. Via
doetinchem.nl/crisisnoodopvang kunt u een reportage over de CNO in de gemeente
Maashorst bekijken.
Wij zorgen voor iedereens veiligheid
De opvang is sober. De gemeente beheert de CNO en zorgt voor bed, bad en brood voor
de vluchtelingen. De mensen die werkzaam zijn op de locatie hebben ook aandacht voor
de veiligheid van de vluchtelingen en die van de omgeving. Wij zorgen voor een
aanspreekpunt op de locatie. Deze kunt u bereiken in geval van overlast.
Maandag 18 juli startte het bedrijf Losberger De Boer met voorbereidende
werkzaamheden
Dit bedrijf zorgt ervoor dat het terrein klaar is voordat de woonunits en het paviljoen uit
Maashorst komen.

Ik vertrouw erop dat wij deze mensen een veilig en rustig verblijf kunnen geven
Natuurlijk begrijp ik dat deze crisisnoodopvang wat van onze gemeenschap kan vragen.
Medewerkers van de betrokken organisaties doen hun uiterste best om de opvanglocatie
en omgeving veilig te houden. Voor de vluchtelingen én voor u als omwonende. We
hopen op uw begrip en op dezelfde warmte en gastvrijheid die u als inwoner van onze
gemeente eerder hebt getoond voor mensen in nood.
Op doetinchem.nl/crisisnoodopvang vindt u meer informatie
Wij proberen u als omwonende zo goed mogelijk te informeren. Het is voor iedereen
lastig dat dit besluit precies in de zomervakantie valt. Natuurlijk proberen we zo goed
mogelijk vóór de opening vragen van iedereen te beantwoorden en mogelijke zorgen weg
te nemen. In augustus organiseren we nog extra informatiemomenten. U hoort nog van
ons wanneer deze zijn.
Op de website www.doetinchem.nl/crisisnoodopvang staan alvast de meest gestelde
vragen en antwoorden. Heeft u nog een andere vraag of een opmerking? Stuur dan een
mail naar gemeente@doetinchem.nl of bel naar 0317 377 377.
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