
 

 

 

 

 

Aan burgemeester Palmen        

p/a Postbus 6005 

5960 AA Horst  

 

Horst, 28 december 2022 

Betreft: uw besluit de crisisnoodopvang asielzoekers in de Kasteelsebossen te sluiten 

 

 

Geachte heer Palmen, 

 

Onlangs heeft u besloten de crisisnoodopvang voor asielzoekers in de Kasteelsebossen te 

sluiten. U heeft dat besluit – ondanks aandringen van vrijwilligers, omwonenden, de 

bewoners van de noodopvang, onderwijzend personeel en burgers uit Horst aan de Maas én 

een motie die gesteund werd door een meerderheid van de gemeenteraad – niet herzien. 

 

Naar aanleiding van de gang van zaken heeft de SP-fractie in de Tweede Kamer in de 

persoon van Kamerlid Jasper van Dijk vandaag een aantal vragen gesteld aan de 

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de situatie (zie bijlage).  

 

Concreet vraagt Kamerlid Van Dijk de staatssecretaris om met u in overleg te treden met als 

inzet om af te zien van sluiting van de noodopvang per 8 januari 2023 en de asielzoekers te 

garanderen dat ze in ieder geval tot juli 2023 op de huidige opvang in de Kasteelsebossen in 

Horst kunnen blijven. 

 

Wij vragen u bij deze dringend om het uitvoeren van uw besluit in ieder geval uit te stellen 

totdat de staatssecretaris antwoord heeft gegeven op deze vragen en/of met u in overleg is 

gegaan over het open houden van de crisisnoodopvang. 

 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aan onze dringende vraag gevolg zou willen geven. 

 

Rest ons u en uw naasten een goede en vredige jaarwisseling en een bestuurlijk succesvol 

2023 toe te wensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de SP Horst aan de Maas 

 

 

Paul Geurts 

(voorzitter) 

 
Cc: college van B&W en de gemeenteraad  



 

 

Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van JenV over  

sluiting van een noodopvanglocatie in Horst aan de Maas 

 

1. Bent u op de hoogte van de protesten vanuit de gemeenschap en de  

gemeenteraad van Horst aan de Maas om de noodopvang aldaar te sluiten? (1) 

2. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat mensen en kinderen  

voortdurend van locatie naar locatie worden gebracht, zonder zekerheid over  

blijvende opvang? 

3. Bent u eens dat het met name voor de kinderen van groot belang is dat zij  

stabiliteit vinden en de mogelijkheid krijgen in ieder geval hun schooljaar  

af te maken op de school waar zij momenteel onderwijs krijgen? 

4. Deelt u de mening dat draagvlak voor opvang van groot belang is, en dat er  

mogelijkheden moeten zijn om een eenzijdig besluit van de burgemeester bij te  

sturen? 

5. Bent u bereid om met burgemeester Palmen in overleg te treden met als  

inzet om af te zien van sluiting van de noodopvang per 8 januari en de  

asielzoekers te garanderen dat ze in ieder geval tot juli 2023 op de huidige  

opvang in de Kasteelsebossen in Horst kunnen blijven? Zo nee, waarom niet? 

6. Wilt u deze vragen voor 8 januari beantwoorden? 

 

(1) 

https://horstaandemaas.sp.nl/nieuws/2022/12/palmen-blijft-volharden-in-

besluit-vluchtelingenopvang-te-sluiten 

 

 

 


