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Uitnodiging digitale bijeenkomst op 7 of 8 juni van 19.00 tot 20.00 uur

Geachte heer/mevrouw,

Misschien heeft u gehoord over de vergunningsaanvraag bij gemeente Ede voor het huisvesten van 400
arbeidsmigranten en 200 asielzoekers in de gebouwen op het terrein van de Kop van Deelen.
Omdat u in de buurt woont van dit terrein, willen we u op de hoogte houden van deze plannen en u de
gelegenheid geven om vragen te stellen en uw wensen en zorgen aan te geven. Daarom nodigen we u uit
voor een online bijeenkomst op 7 of 8 juni van 19.00 tot 20.00 uur.

De beheerder van het terrein Rosewood lnvestment en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
zullen ti;dens die bijeenkomst hun plannen kort toelichten. U kunt uw vragen stellen via de chat (vanwege
het verwachte aantal deelnemers) en aangeven waar u zich zorgen over maakt. Uw inbreng wordt (waar
mogelijk) meegenomen in de uitwerking van het voorstel door Rosewood en COA.

Gemeente Ede staat open voor de aanvraag voor huisvesting van zowel arbeidsmigranten als vluchtelingen.
Ten aanzien van de vluchtelingen vinden wij het als gemeente onze verantwoordelijkheid om mensen in
nood te helpen waarwe kunnen. Wijzijn van mening dat op de Kop van Deelen het verantwoord is om op
een goede manier huisvesting te bieden aan zowel arbeidsmigranten als vluchtelingen. Arbeidsmigranten
zijn noodzakelijk voor werkgevers in onze regio. Door arbeidsmigranten op een verantwoorde manier te
huisvesten, voorkomen we dat zij illegaal op bijvoorbeeld vakantieparken een plek vinden of een extra druk
geven op de huizenmarkt.

Planning
. Op 1 juli praat de gemeenteraad van Ede over de plannen van Rosewood en het COA.
r Twee weken daarvoor moeten zij het uitgewerkte voorstel ontvangen.
. We organiseren de bijeenkomst met u daarvóór, omdat we het belangrijk vinden uw inbreng mee te

nemen.
. Na de zomer wordt er een definitief besluit genomen over de huisvesting.
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Opgeven voor een van de bijeenkomsten kan, uiterlijk 3 juni, 12.00 uur, via het aanmeldformulier:
Ufi,rrdr.ede.*È1b'jeerlko.ffisiköpva*6e " U ontvangt uiterlijk 4 juni vóór de online bijeenkomst per mail een
link en wat praktische tips voor de bijeenkomst via MS Teams.

Vragen?
Op wwYy_gde-nlíkorendeejef vindt u meer informatie. U kunt ook contact met ons opnemen via
kopvandeelen@ede. í':i.

Met vriendelijke groet,

Maarten Verboven
Projectleider gemeente Ede
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