
 

Beste inwoners van Exloo. 

Gisteren zijn de Dorpsraad en het Dorpshuis geïnformeerd over de komst van circa 40 asielzoekers in 

de Sporthal. Het betreft een noodopvang en dit betekent, dat er niet genoeg plek in het AZC van Ter 

Apel is (maar, dat weet u ongetwijfeld). Bij zo een calamiteit vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in 

een noodopvang. In ons geval de Sporthal. Tweede Exloërmond neemt 85 asielzoekers op in de 

Hunsowhal. Het geldt voor een periode van 1 september – 9 september. Daarna gaat deze groep 

verder naar Zoutkamp. Defensie is daar alles aan het voorbereiden. 

Omdat de Sporthal aan het Dorpshuis grenst hebben we aangedrongen op een paar 

voorzorgsmaatregelen en hebben wat algemene opmerkingen gemaakt. 

1. Een eigen op-, in- uitgang. Akkoord bevonden. Men kan via het HOC gebouw naar binnen en 

buiten; dus niet via pad naast speelplein school en naar Dorpshuis 

2. Beveiliging. Er is beveiliging 24/7 per dag; 

3. Genoeg toiletten; 

4. Een schot in de gedeelde opgang naar de Sporthal. D.w.z. twee toiletten worden 

afgeschermd voor de gebruikers van het Dorpshuis; 

5. Niet direct onze zaak maar wel algemeen belang, dat de vloer van de hal wordt beschermd; 

6. Elke dag gaat men gebruik maken van catering vanuit het dorp; 

7. Aanwonende inwoners informeren. Dit is gisteravond 30 augustus door een paar vrijwilligers 

gedaan naar de inwoners Hoofdstraat, afslag Boslaan en Spar, Boslaan t/m Imcadeau, 

Cederlaan, Grootakkersweg. Voor de andere inwoners geldt het persbericht in het DvhN van 

31 augustus 

8. Er is een schoonmaakploeg voor schoonmaak toiletten. Dit gebeurt meerdere keren per dag. 

Wij vertrouwen er op u zo genoeg te hebben ingelicht. We gaan er van uit, dat deze groep mensen 

per 9 september naar locatie Zoutkamp vertrekken. Overige informatie, zover nodig, kunt u 

verkrijgen bij de gemeente. 

 

Er zijn ook wat vragen t.a.v. de groep Oekraïners die in Exloo zijn neergestreken. Dit zijn in principe 

tijdelijke gasten maar het afhankelijk van de oorlog wanneer zij weer naar hun thuisland afreizen. 

Mvrgr: het bestuur van de Dorpsraad, Wil Luchjenbroers, Jan Bakker en Christiaan v Apeldoorn. 


