
Chat Heidema.txt
[24-11-2021 10:44:00] Joeri: Beste Andries, ik heb dit net naar Peter gestuurd. Ik
ga hem hier over bellen, en het is nog heel prematuur, maar wil ook jou graag
informeren dat we - parallel aan de vraag van de LRT - dit landelijk moeten
oppakken:
[24-11-2021 10:44:04] Joeri: Beste Peter,
Wij hebben een groot probleem in Ter Apel met een bizar hoge instroom. Dat betekent
dat het voorspelde tekort mogelijk groter is en zich in ieder geval eerder voordoet
dan verwacht en dat de opbrengst vanuit de oproep van de LRT er (logischerwijs) nog
niet is. Dat vraagt dat we extra noodmaatregelen moeten treffen. We willen een
aantal hallen inzetten, om de acute nood te lijf te gaan, maar ook om meer ruimte
te creëren om tegenvallers (zoals de hogere instroom van de afgelopen dagen) op te
vangen. Daarom heb ik een vraag: zou de inzet van de IJsselhallen bespreekbaar zijn
en kunnen wij contact leggen met de IJsselhallen om te bezien of ze beschikbaar
zijn voor noodopvang? Ik bel je er zo over. Bij voorbaat excuses, maar het is nood,
dus moet die vraag opnieuw stellen. Groet, Joeri
[24-11-2021 11:05:39] A. (Andries) P. Heidema: Beste Joeri
Heftig dat Ter Apel al weer overloopt. Overweeg om naast Peter ook met bgm Enschede
Theo Bovens een contact te leggen. Ook op het vm vliegveld Twente staat een grote
evenementenhal. COA 5 heeft volgens mij deze week nog met Enschede contact gehad.
Sterkte!
Hartelijke groet, Andries
[24-11-2021 11:06:05] Joeri: Dank voor jouw begrip en tip. Joeri
[30-11-2021 21:39:19] Joeri: Goedenavond Andries, excuus voor het late bericht (de
dagen zijn lang). Zojuist vervolg-contact gehad met Theo Bovens over vliegveld
Twente. Locatie uiterst bruikbaar op relatief korte termijn. Eigenaar gaat lukken,
maar Theo vreest Raad niet mee te krijgen. Hij wil verkennen of het mogelijk is
gemeente te dwingen (via overrulen besluit op vergunningsaanvraag door provincie).
Ik heb afgesproken een afspraak te initiëren. Zal ik dat ambtelijk laten
voorbereiden en een afspraak plannen tussen jou, Theo en mijzelf? Groet, Joeri
[30-11-2021 22:51:35] A. (Andries) P. Heidema: Beste Joeri
Verkennen is OK maar zou, als het al zou kunnen, wel een heel zwaar instrument
zijn. Dus flinke vraagtekens  bij mij over de wenselijkheid. Bij een bestuurlijk
gesprek wil ik ook de betreffende gedeputeerde betrekken. Kan in de ambtelijke
voorbereiding en maken afspraak worden meegenomen.
Morgenmiddag heb ik contact met Theo om eventuele alternatieven richting
gemeentebestuur te bespreken.
Hartelijke groet, Andries
[30-11-2021 22:53:11] Joeri: Helemaal eens. Doen we zo. Aan alternatieven werk ik
graag mee en kunnen ook kabinet inzetten, indien nodig. Joeri
[03-12-2021 13:19:00] Joeri: Beste Andries, er is zojuist een aantal overleggen met
Ollongren en aantal collega-CdK’s in mijn agenda gepland (helaas zonder overleg met
mij, zoals dat gaat). De eerste begint 14.15u. Ik vraag secretariaat of ze
mogelijkheden zien en anders kan ik helaas maar 15 minuten aansluiten bij ons
overleg met Theo. Excuses. Heel onhandig, want belangrijk gesprek met jou en Theo.
[03-12-2021 13:29:42] A. (Andries) P. Heidema: Jammer, maar het nu even niet
anders.
[03-12-2021 13:37:22] Joeri: Laten we elkaar sowieso even spreken vandaag, want
vindt komende dagen beraad, ook met kabinet, over verdergaande maatregelen. Wil je
daar graag even over bijpraten, met wat ik weet.
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[03-12-2021 13:57:24] A. (Andries) P. Heidema: Vanaf 17:00 en vanavond ben ik
belbaar. Bel me maar  wanneer het je uitkomt

ථ[03-12-2021 15:11:02] Joeri:
[03-12-2021 17:30:40] Joeri: Komt het nu uit?
[03-12-2021 18:26:26] A. (Andries) P. Heidema: Zeker!! En verder vanavond ook
[08-12-2021 13:14:14] Joeri: Beste Andries, ik laat mede op verzoek van JenV
vanmiddag een overleg plannen tussen jou, Theo,             en mijzelf over
Enschede. Hoop dat dat past. Groet, Joeri
[14-01-2022 09:24:17] Joeri: Dank, goed gesproken! En fijn je weer live gezien te
hebben. Hartelijke groet, Joeri

https://www.1twente.nl/artikel/1171619/van-vliegveld-naar-noodopvang-atoombunker-wo
rdt-kledingwinkel
[14-01-2022 12:21:09] A. (Andries) P. Heidema: Geheel wederzijds Joeri!
Het was een goed bezoek.
Hartelijke groet, Andries
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