
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoners van dit pand  

 

 

 

 

 

 

Denekamp, 6 december 2022 

 

Onderwerp: Tijdelijke opvang vluchtelingen in Noord Deurningen gaat niet door 

 

Op 17 november hebben wij tijdens de algemene jaarvergadering van uw kernraad gesproken over de 

tijdelijke opvang van vluchtelingen in Noord Deurningen. Hierover hebben wij een informatiebrief 

verspreid. Naar aanleiding van deze avond en informatiebrief kregen wij nog veel vragen. Deze 

hebben wij in een brief op 29 november beantwoord. De kernraad van Noord Deurningen heeft ons 

verzocht om zo snel mogelijk een inwonersbijeenkomst te organiseren. Deze staat gepland op 8 

december aanstaande. Let op: deze bijeenkomst is geannuleerd. Leest u daarom deze brief goed 

door.  

 

Waar staan we nu  

Wij hebben in onze communicatie een aantal beloften gemaakt naar de inwoners van Noord 

Deurningen. Een aantal van maximaal 80 vluchtelingen, een maximale duur voor de tijdelijke opvang 

van 2 jaar en de zekerheid dat wij als gemeente de regie hierop houden.  

 

Het maximaal aantal vluchtelingen willen wij, ook op verzoek van de inwoners van Noord Deurningen, 

beperkt houden. In eerste instantie zouden wij de groep vluchtelingen huisvesten die op dit moment in 

de crisisnoodopvang in Losser wordt opgevangen. Op dit moment worden in Losser 31 van de 40 

bedden bezet gehouden. Wij hebben het COA gevraagd om woon- en sanitair-units aan ons te 

leveren vóór 16 januari, om deze locatie mee in te richten. Het COA heeft aangegeven deze niet voor 

zo’n kleine groep te leveren. Daarnaast hebben wij afgelopen vrijdag het transitieplan van het COA 

ontvangen. Hierin staat dat de crisisnoodopvang op 1 april officieel eindigt.  

 

Collegebesluit 

Het college van gemeente Dinkelland heeft op basis van deze laatste ontwikkelingen besloten dat er 

geen crisisnoodopvang voor vluchtelingen (asielzoekers) komt in het voormalige 

bedrijfscomplex van Kuipers, naast kwekerij Oosterik.  

 

De vluchtelingen die nu in Losser verblijven, worden elders ondergebracht. De locatie Oosterik blijft 

voor de gemeente Dinkelland nog wel in beeld voor de eventuele opvang van Oekraïense 

vluchtelingen, mocht dit nodig zijn in de toekomst.  

 

Inwonersavond 8 december gaat niet door 

Gezien deze laatste ontwikkelingen lijkt het ons niet nodig om de geplande inwonersavond  

op 8 december door te laten gaan. Deze hebben wij geannuleerd. 

 



 

Overlast van hangjongeren wordt aangepakt 

Tijdens de jaarvergadering van uw kernraad zijn er signalen gedeeld rondom de overlast die ervaren 

wordt door hangjongeren. Deze signalen hebben wij serieus genomen. Wij stellen hiervoor, zoals ook 

aangegeven in de brief van 29 november, een veiligheidsplan op met duidelijke acties.  

Dit veiligheidsplan zullen wij afstemmen met de kernraad van Noord Deurningen. 

 

Tot slot 

Wij beseffen ons dat de voorgenomen opvang van vluchtelingen tot vragen heeft geleid in Noord 

Deurningen. Door ons is ervaren dat er draagvlak is voor het bieden van ondersteuning aan 

kwetsbare doelgroepen, zoals vluchtelingen. Ook is er een open gesprek gevoerd over de zorgen die 

leven. Wij zullen samen met de kernraad nog een evaluatie inplannen.  

 

Heeft u nog aanvullende vragen of behoefte aan meer uitleg, dan kunt u deze altijd mailen naar 

migratie@dinkelland.nl. Wij zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.  

  

  

Met vriendelijke groet,  

 

 
 

John Joosten 

Burgemeester Dinkelland 
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