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Klik of tik om tekst in te voeren. 

Beste inwoner van ’s-Gravendeel, Mookhoek, Schenkeldijk of De Wacht, 

 

Mede door de onrustige situatie in Afghanistan is er een grote toename van het 

aantal mensen dat asiel zoekt in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA) heeft daarom te maken met een groot tekort aan 

opvanglocaties in ons land. Het COA heeft gemeente Hoeksche Waard dan ook 

gevraagd om medewerking te verlenen aan het openen van een tijdelijke 

noodopvanglocatie op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum (AZC) in 

’s-Gravendeel. Mede door de ervaringen met het opvangen van vluchtelingen in het 

verleden, zowel in ’s-Gravendeel als in Oud-Beijerland, is de gemeente bereid om 

hier onder voorwaarden medewerking aan te verlenen. Wij dragen daarmee bij aan 

het oplossen van een landelijk probleem. 

 

U woont in ’s-Gravendeel of in een buurtschap nabij ’s-Gravendeel. Daarom 

informeren wij u via deze brief over wat er de komende periode gaat gebeuren.   

 

Er komt een noodopvang voor maximaal 375 mensen  

Het COA is voornemens om hen over enkele weken op de locatie aan de Kilweg 41 

te verwelkomen. Een precieze datum is nog niet bekend. De locatie - die eigendom 

is van het COA - wordt de komende weken geschikt gemaakt voor de opvang. Zo 

worden er onder andere tijdelijke woonunits met basisvoorzieningen geplaatst.  

 

De noodopvang geldt voor 6 maanden 

En er is een mogelijkheid om deze periode te verlengen met nog een half jaar. 

Daarnaast heeft het COA aangegeven te willen praten over een mogelijke 

heropening van het AZC in de toekomst. Hierop heeft de gemeente laten weten 

deze gesprekken pas te willen voeren na een uitvoerige evaluatie van de eerste 6 

maanden noodopvang. Die evaluatie wordt uitgevoerd in samenspraak met 

inwoners en het maatschappelijk middenveld.  

 

De afspraken met het COA worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst  

Wij zijn op dit moment in overleg met het COA over de voorwaarden die wij stellen 

op het gebied van: 

• de samenstelling van de groep mensen op de locatie; 

• de overlegstructuur met omwonenden en maatschappelijke organisaties in 

’s-Gravendeel; 

• het beheer en de beveiliging van de locatie.  
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Het COA organiseert een informatiemarkt op woensdag 15 september  

Deze informatiemarkt vindt plaats van 17.00 – 19.30 uur in sporthal De Schenkel, 

Schenkeltje 7b in ’s-Gravendeel. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de 

noodopvang. Niet alleen het COA, maar ook de gemeente en andere partners zijn 

aanwezig om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. U bent ook van harte 

welkom als u wilt meedenken over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat de 

periode voor, tijdens en na de opvang succesvol verloopt. Deze inbreng kunnen we 

meenemen in de afspraken die we als gemeente met het COA maken. Ook kunt u 

zich tijdens de informatiemarkt aanmelden als vrijwilliger, als u wilt helpen bij een 

snelle en succesvolle integratie van de nieuwe, tijdelijke bewoners.  

 

Het aanmelden voor de informatiemarkt gaat op basis van een tijdslot 

Door de huidige coronamaatregelen kunnen we helaas niet werken met een vrije 

inloop. Wilt u de informatiemarkt bezoeken? Wij hebben een speciale 

informatiepagina aangemaakt op onze website over de tijdelijke noodopvang: 

www.gemeentehw.nl/noodopvang. Op deze pagina kunt u zich aanmelden en 

daarbij een keuze maken uit een tijdslot voor een bezoek van een half uur. Heeft u 

géén internet? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088 – 647 36 47 om 

uzelf voor de informatiemarkt aan te melden. Mocht er zoveel belangstelling zijn 

dat de tijdsloten vol zijn, dan wordt er een extra informatiemarkt georganiseerd op 

een nieuwe datum. 

 

Heeft u nog vragen? 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit nieuws u verrast. Ook omdat het al op zo korte 

termijn gaat gebeuren. De snelheid heeft alles te maken met het urgente probleem 

van het COA. Dit vraagt ook van ons om snelle besluitvorming. Dat neemt niet weg 

dat we het proces naar noodopvang toe zorgvuldig gaan doorlopen. Alleen op die 

manier en samen met u kunnen we de tijdelijke opvang tot een succes maken. Wilt u 

op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de (digitale) 

nieuwsbrief via www.gemeentehw.nl/noodopvang. Hier is ook meer informatie te 

vinden over de noodopvang. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons 

op. Dat kan per e-mail noodopvang@gemeentehw.nl of bel 088 – 647 36 47.  

  

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

Bram van Hemmen 

burgemeester 

 

 


