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Geachte raads- en commissieleden,

Hierbij informeer ik u over de tijdelijke daklozenopvang bij de H. Pauluskerk aan de Meerstraat in Emmen, die
momenteel ingericht wordt.
Het ministerie van VWS heeft de gemeenten opgeroepen om -net als tijdens de lockdown in maart/april- voor
adequate opvang te zorgen voor dakloze mensen. Dat betekent dat deze mensen 's nachts een slaapplek hebben,
gebruik kunnen maken van sanitaire voorzieningen en een maaltijd kunnen gebruiken. Omdat de
nachtopvanglocatie van het Leger des Heils aan de Weerdingerstraat 204 na ophoging van het aantal bedden, de
grens van de capaciteit bereikt heeft, is een tijdelijke uitbreiding op een andere locatie noodzakelijk.
Het bestuur van de RK H. Pauluskerk aan de Meerstraat heeft in eerdere contacten met het Leger des Heils het
gebouwachter de kerk voor deze opvang aangeboden. Omdat de nood nu hoog is, wordt dit gebouw nu ingericht
voor nachtopvang van maximaal 8 tot 10 mensen. De bedoeling is om deze noodopvang dit weekend al in gebruik te
nemen. Gemeente, Leger des Heils en het kerkbestuur zetten zich daar nu volop voor in.
Dat vraagt ook om een snelle actie met betrekking tot de communicatie met betrokkenen. Vandaag worden de
omwonenden van de kerk per brief geïnformeerd. De tekst van deze brief treft u in de bijlage aan. Ik heb gisteren
telefonisch contact gehad met de voorzitter van de EOP en ook het EOP-bestuur wordt per mail geïnformeerd. In de
loop van vandaag, als de bewoners op de hoogte zijn, zalook de media bericht hierover krijgen.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Vriendelijke groet
Robert Kleine
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Het ministerie van VWS heeft de gemeenten opgeroepen om -net als tijdens de lockdown in
maart/april- voor adequate opvang te zorgen voor dakloze mensen. Dat betekent dat deze
mensen 's nachts een slaapplek hebben, gebruik kunnen maken van sanitaire voorzieningen en
een maaltijd kunnen gebruiken. Omdat de nachtopvanglocatie van het Leger des Heils aan de
Weerdingerstraat 204 na ophoging van het aantal bedden, de grens van de capaciteit bereikt
heeft, is een tijdelijke uitbreiding op een andere locatie noodzakelijk.
Aanbod kerkbestuur

Het bestuur van de H. Pauluskerk aan de Meerstraat heeft in eerdere contacten met het Leger des
Heils aangegeven dat het gebouw naast de kerk beschikbaar is voor deze tijdelijke
capaciteitsuitbreiding voor de opvang van dakloze mensen. De huidige situatie is aanleiding om nu
van dit aanbod gebruik te maken. De gemeente Emmen, het Leger des Heils en het kerkbestuur
hebben in de afgelopen week de mogelijkheden verkend en hebben gezamenlijk besloten het
kerkgebouw zo snel mogelijk in te richten voor tijdelijk extra opvangplekken voor dakloze mensen.
Waar gaat het om?

In het gebouw is ruimte voor de nachtopvang van 8 tot 10 mensen met daarbij begeleiding en
beveiliging. Het Leger des Heils selecteert hiervoor de mensen die alleen behoefte hebben aan
een slaapplek en een maaltijd. Mensen die veel begeleiding nodig hebben, worden opgevangen op
de locatie Weerdingerstraat 204. Er wordt ook voorzien in bewaking van het gebouwen de
schoonmaak ervan.
De nachtopvang zal geopend zijn tussen 18.00uur en 09.30 uur. Buiten deze tijden om zijn de
mensen welkom in de dagopvang. Deze noodvoorziening blijft in gebruik zolang de maatregelen
van kracht blijven en als er winterse temperaturen zijn.
Contact

Omdat we veel waarde hechten aan goed contact met de omwonenden, informeren wij u
via deze brief over de nieuwe invulling van deze locatie. Door de lockdown hebben wij geen
mogelijkheid om u uit te nodigen voor een gesprek of een bijeenkomst.
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Deze vragen kunt u uiteraard aan ons stellen. U
kunt hiervoor contact opnemen met onze locatie aan de Weerdingerstraat via het nummer 0591-

551020.
Wij hopen dat wij u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Gemeente Emmen
Leger des Heils
Kerkbestuur

