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Geachte heer Van Aken, 

Dinsdagavond 2 augustus jl. ontving ik een brief van de Gemeente Bergen op Zoom met onderwerp 

‘Noodopvang in De Stoelemat’. Deze brief bevatte geen datumstempel. Ook mijn buren en naar 

verluidt mijn overburen hebben deze brief ontvangen. Vrienden van mij die in de Glymesstraat 

wonen - notabene om de hoek van De Stoelemat - hebben deze brief niet ontvangen. Onder welke 

bewoners is deze brief verspreid? Ook het tijdstip van de ontvangst van deze brief valt mij op. De 

brief wordt in de vakantieperiode en ook nog eens slechts 26 dagen voor de start van de opvang van 

85 vluchtelingen gestuurd. Ik vraag mij af of dit procedureel correct is. Kunt u mij daar antwoord op 

geven? Hoe dan ook, ik maak bezwaar tegen het besluit dat in deze brief staat vermeld.  

Allereerst is er vooraf geen informatie aan de omwonenden verstrekt. Behalve de informatie die in 
de bovengenoemde brief staat vermeld, heb ik geen verdere informatie ontvangen. In mijn beleving 
zijn hiermee niet de juiste procedures gevolgd.  Bovendien kunnen bewoners altijd bezwaar 
aantekenen tegen een besluit dat door het College van B&W is genomen. De termijn en de wijze 
waarop dit dient te gebeuren, dient altijd in de correspondentie te worden vermeld. Ook deze 
informatie mis ik in de bovengenoemde brief.  
 
Mij lijkt het dat deze besluitvorming tijd heeft gekost. Wat is de reden dat de (omliggende) bewoners 
en inwoners van Bergen op Zoom hierover niet tijdig / eerder zijn geïnformeerd?  
 
Verder heb ik grote vraagtekens bij de gekozen locatie. Waarom is gekozen voor De Stoelemat?  
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) biedt de mogelijkheid om voor een tijdelijk 
gebruik van een sport- of evenementenhal als crisisnoodopvanglocatie voor vluchtelingen een 
omgevingsvergunning te verlenen. In veel gevallen – bij het bieden van nachtverblijf aan meer dan 10 
personen – zal er ook een omgevingsvergunning zijn vereist voor een bouwwerk met het oog op de 
brandveiligheid. Het bevoegd gezag kan de ter inzage legging achterwege laten vanwege de 
uitzonderlijke situatie. Ook kan het noodzakelijk zijn een eventuele ontheffing van het 
bestemmingsplan aan te vragen. In een gebouw is de brandveiligheid de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de eigenaar en de huurder. De gemeente is bij opvanglocaties dus 
verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de opvanglocatie. Hoe staat het met de brandveiligheid 
van De Stoelemat? En zijn in het kader van de Wabo de juiste procedures gevolgd?  
 
Wat ik mij ook afvraag is waarom niet voor bijvoorbeeld Stay Okay is gekozen? Een locatie die voor 
het herbergen van mensen is toegerust. Zo zijn er meer alternatieven in de omgeving waar deze 85 
vluchtelingen tijdelijk kunnen worden ondergebracht. Zijn er verschillende opties onderzocht? Ook 
vanuit veiligheid, comfort voor de vluchtelingen en niet te vergeten, het kostenaspect. Is dit 
onderzocht? Zo ja, welke locaties zijn er bekeken?   
  
In de brief van de gemeente staat dat de huisvesting slechts eenmalig en voor 1 maand is, terwijl er 
behoorlijk wat investeringen moeten worden gedaan. Ik vraag mij dan ook in alle redelijkheid af hoe 



hard aan de termijn van 1 maand wordt vastgehouden. Kunt u mij zwart op wit bevestigen dat de 85 
vluchtelingen uiterlijk 1 oktober De Stoelemat verlaten? 
  
Over de brandveiligheid heb ik in het kader van de Wabo al iets vermeld maar hoe zit het met de 
veiligheid van de omgeving en de winkeliers? Wie kan mij verzekeren dat de opvang van 85 
vluchtelingen – mensen die behoorlijk wat hebben meegemaakt voordat ze in Nederland kwamen – 
in harmonie verloopt? En als het niet in harmonie verloopt, hoe en door wie wordt er dan 
opgetreden? 
 
Ik verzoek u dan ook om het besluit per direct in te trekken en eerst te kijken of alle procedures juist 
zijn gevolgd. Vervolgens verzoek ik u op zoek te gaan naar een locatie die veel meer geschikt is om 85 
vluchtelingen op te vangen.   
 
Ik vertrouw erop dat ik met deze brief mijn zienswijze en standpunt helder heb verwoord. Graag licht 
ik mijn bezwaar in een persoonlijk overleg aan u toe. 
 
Ik zie uw reactie op mijn vragen graag uiterlijk woensdag 10 augustus aanstaande per mail 
verschijnen.  
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 


