
Klankbordgroep noodopvang asielzoekers  

De gemeente Venray vangt tijdelijk asielzoekers op. Maximaal 350 mensen zijn maximaal 6 

maanden te gast in onze gemeente. Locatie is de evenementenhal in Oostrum. Naar verwachting 

gaat de noodopvang eind april open. De gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 

(COA) willen graag weten wat er speelt in de directe omgeving van de opvanglocatie. Welke zorgen 

en vragen zijn er? Vallen er bepaalde dingen op? Wat gaat goed en wat kan beter? Deze en meer 

vragen worden in de klankbordgroep besproken. Het doel is om de verbinding te houden met 

inwoners zodat snel geschakeld en gereageerd kan worden, mocht dat nodig zijn. Op donderdag 7 

april was de eerste bijeenkomst.  

 

Samenstelling  

De klankbordgroep bestaat uit een afvaardiging van de omliggende dorps- en wijkraden, de 

bedrijven en de maatschappelijke instellingen: de wijkraden Brukske, Antoniusveld, Oostrum, 

dorpsraad Oirlo, buurtvereniging VDS, Synthese, OOZO (Ondernemers Oostrum), Kafra Housing, 

ROC Gilde, vrijwilligers, politie, het COA en de gemeente Venray. 

 

Eerste bijeenkomst 

Op donderdag 7 april kwam de klankbordgroep voor de eerste keer bij elkaar. Locatie was D’n 

Oesterham in Oostrum. De avond stond vooral in het teken van kennismaken, maar er zijn ook wat 

praktische afspraken gemaakt en zeker goede gesprekken gevoerd. Extra aandacht kregen onder 

andere de agendapunten veiligheid en communicatie. De gemeenteraad van Venray heeft 

voorwaarden verbonden aan realisatie van de noodopvang. Hierbij hoort ook dat de veiligheid 

binnen en buiten de opvanglocatie gewaarborgd moet blijven. Naast de veiligheidsmaatregelen van 

het COA, worden aanvullend straatcoaches ingezet als extra verbindende schakel. Een extra 

verbindende schakel met de omgeving. Ook wordt onderzocht of aanvullende verkeersmaatregelen 

nodig zijn om de impact op het verkeer zoveel mogelijk te beperken.  

Op dit moment maakt de gemeente Venray ook afspraken met het COA over de werving van 

vrijwilligers. Doel is om de dagbesteding op de noodopvang (bijvoorbeeld door het organiseren van 

activiteiten) meer vorm te geven. Initiatieven van inwoners/verenigingen zijn dan ook meer dan 

welkom. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk.   

 

Goede informatievoorziening is essentieel. Op de website www.venray.nl/tijdelijke-noodopvang-

asielzoekers staat de meest recente informatie over de noodopvang. Hier kunnen geïnteresseerden 

zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief die binnenkort regelmatig verschijnt. Verder krijgen 

inwoners de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen per week contact op te nemen met het COA. 

Telefoonnummer en mailadres volgen zo snel mogelijk.  

 

Vervolg  

De eerstvolgende bijeenkomst van de klankbordgroep is op donderdag 21 april.  
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