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Beste meneer/ mevrouw, 

 
Door de oorlog in Oekraïne zijn vele inwoners gevlucht. De beelden die we zien 
raken ons allemaal. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat deze mensen een 
tijdelijk onderdak vinden waar ze veilig zijn. Ook de Hoeksche Waard heeft hier een 
verantwoordelijkheid in. U heeft wellicht al gehoord dat gemeente Hoeksche Waard 
een aantal van deze Oekraïense vluchtelingen gaat opvangen in het voormalige 
gemeentehuis in Piershil. In deze brief vertellen wij u hier meer over. 

Huidige gebruikers ergens anders ondergebracht 
De gebruikers van het voormalige gemeentehuis zijn inmiddels ergens anders 
ondergebracht. Zij hebben flexibel meegewerkt aan en meegedacht over snelle 
oplossingen. Daarvoor zijn wij hen dankbaar. In goed overleg zijn de meesten 
verhuisd naar het naastgelegen gebouw De Wurf.  

Op dit moment treffen we voorbereidingen  
Er is en wordt hard gewerkt om het voormalige gemeentehuis klaar te maken voor 
de ontvangst van de vluchtelingen. De kantoren zijn leeggeruimd, er worden bedden 
geplaatst en allerlei andere zaken die nodig zijn worden geregeld. Ook wordt 
gewerkt aan de nodige sanitaire voorzieningen. Op het parkeerterrein achter het 
gebouw worden units geplaatst met sanitaire voorzieningen en kookgelegenheid. In 
de eerste periode worden maaltijden centraal geregeld, maar later is het de 
bedoeling dat de tijdelijke bewoners zelf kunnen koken.  

Wanneer komen de vluchtelingen en hoelang blijven ze? 
Dat weten we nog niet precies. De gemeente werkt er, samen met de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), hard aan om alles zo snel mogelijk in 
gereedheid te brengen. VRZHZ laat het ons weten wanneer de locatie in gebruik 
moet worden genomen. Dit weten we pas kort van tevoren. We verwachten dat 
ergens in de komende 10 dagen de eerste vluchtelingen aankomen in Piershil. 
Diezelfde onzekerheid is er nog als het gaat om hoelang de tijdelijke bewoners 
blijven. Veel zal afhangen van de ontwikkelingen in Oekraïne zelf. We gaan er op dit 
moment van uit dat deze mensen voor een periode van in ieder geval een aantal 
maanden blijven. 
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De verdrietige situatie van de vluchtelingen uit Oekraïne maakt dat we heel snel 

moeten handelen om hen te kunnen helpen. Vandaar dat we u wellicht niet steeds 

tijdig en volledig kunnen informeren over waar we mee bezig zijn. We hopen dat u 

begrip heeft voor de situatie. Onze eerste zorg is dat de mensen een dak boven hun 

hoofd en een bed om te slapen hebben. Met andere zaken, bijvoorbeeld onderwijs 

voor de kinderen, zijn we wel bezig. Maar de uitwerking daarvan komt later. 

Hulp aanbod  

Het is hartverwarmend om te zien wat er nu al gebeurt in de Hoeksche Waard om 

mensen in nood te helpen. In Piershil werd spontaan hulp aangeboden bij het 

leegruimen van het voormalige gemeentehuis, dat is geweldig om te zien. Als 

gemeente houden we ons op dit moment echt vooral bezig met grootschalige 

opvang van vluchtelingen. Door hiervoor te kiezen kunnen we zorgen dat snel en 

goed veel mensen kunnen worden opgevangen.  

 

Eerst rust, dan spullen 

Wij willen u dringend vragen om, hoe goedbedoeld ook, nu nog geen spullen naar de 

opvanglocatie te brengen. We weten op dit moment nog niet waar behoefte aan is 

en we kunnen geen spullen opslaan. Bovendien willen we de mensen die straks 

aankomen eerst even rust gunnen. Ze hebben een lange en vermoeiende reis achter 

de rug en hebben traumatiserende dingen meegemaakt. Het is nogal niet wat om je 

geliefden, je huis, je hele leven van de ene op de andere dag achter te moeten laten.  

Als wij meer beeld hebben bij wat de mensen nodig hebben, dan plaatsen we 

daarvoor later een oproep op onze website. Wij adviseren u sowieso om deze 

regelmatig te bekijken. Zo blijft u altijd op de hoogte van het meest actuele nieuws. 

 

Vluchtelingenwerk 

De gemeente maakt gebruik van Vluchtelingenwerk Nederland. Vluchtelingenwerk 

heeft een coördinerende rol in het bij elkaar brengen van (particulier) vraag en 

aanbod van diverse soorten hulp. Op hun website 

www.nederlandvoorvluchtelingen.nl vindt u daarover meer informatie. Op de 

website www.refugeehelp.com werken verschillende hulporganisaties samen en is 

veel informatie te vinden over hulpaanbod en hulpvraag voor de Oekraïne. 

 

Meer informatie 

Op onze website www.gemeentehw.nl/oekraine leest u meer over de actuele stand 

van zaken. Daar plaatsen we ook steeds informatie als er iets nieuws te melden is.  

 

Vragen of opmerkingen 

Heeft u nog vragen? Stuur ons dan een e-mail via noodopvang@gemeentehw.nl , of 

bel naar projectleider Perry van der Elst via 088 –647 36 47. We doen ons best zo 

snel mogelijk te reageren.  

Wij vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke 

opvang van mensen die het nu zo moeilijk hebben.  

 Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard 

 

B.W. Silvis-de Heer C.B. Aptroot 

secretaris burgemeester 
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