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Beste meneer/ mevrouw, 

 

In de afgelopen periode is hard gewerkt om het voormalige gemeentehuis in Piershil 
gereed te maken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De kantoren zijn 
leeggeruimd, er zijn bedden geplaatst en allerlei andere zaken die nodig zijn 
geregeld. Op het parkeerterrein achter het gebouw zijn units geplaatst met sanitaire 
voorzieningen.  

Vandaag komt de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne aan in Piershil. De 
meesten van hen hebben eerst enige tijd in een crisis-noodopvanglocatie in een 
sporthal elders in de regio gebivakkeerd. De kamers in het voormalige 
gemeentehuis zijn zo ingericht dat er 3 of 4 personen op 1 kamer kunnen slapen. 
Daardoor heeft bijvoorbeeld een moeder een eigen ruimte voor haarzelf en haar 
kinderen. In de eerste periode worden de maaltijden centraal geregeld. Later is het 
de bedoeling dat de bewoners zelf kunnen gaan koken. Ze kunnen dan ook zelf hun 
boodschappen doen.  

Inrichting parkeerterrein achter gebouw  
Op het terrein achter het gebouw staan nu losse units met sanitaire voorzieningen. 
Later komen er keukenunits bij. Om deze units van stroom en warm water te 
voorzien zijn tijdelijk enkele aggregaten geplaatst. Die kunnen voor wat 
geluidsoverlast zorgen. We begrijpen dat dit voor u niet fijn is. Op deze korte termijn 
konden we niet op een andere manier een functionele stroomvoorziening 
aanleggen. Dat gaat nog gebeuren. We hopen de aggregaten binnenkort te 
vervangen door een betere oplossing die minder of geen geluid maakt.  

Opvang en begeleiding  
Er zijn op de locatie de hele dag door medewerkers en vrijwilligers die de bewoners 
begeleiden en vragen beantwoorden. Op dit moment is nog niet precies bekend hoe 
de kinderen die naar Piershil komen onderwijs krijgen. Dat wordt nog verder 
uitgewerkt. De medische zorg wordt centraal geregeld, waarschijnlijk op de locatie 
zelf. De bewoners mogen uiteraard gaan en staan waar zij willen. U komt ze dus 
ongetwijfeld in het dorp tegen bij de supermarkt, in de kerk, bij de bushalte of op de 
speelplaats.   

Hulpaanbod 
Wij krijgen veel vragen over en aanbod van spullen en kleding en dat is 
hartverwarmend. Ook zijn er mensen die zich melden als vrijwilliger. Op dit moment 
is nog niet duidelijk waar de vluchtelingen en wij behoefte aan hebben. Via onze 
website www.gemeentehw.nl en met een digitale nieuwsbrief houden we u op de 
hoogte.   
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Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief  
Wilt u weten wat er in de Hoeksche Waard gebeurt rond de opvang van 
vluchtelingen uit de Oekraïne? Meld u zich via onze website aan voor de digitale 
nieuwsbrief Oekraïne: www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven. U ontvangt dan het 
laatste nieuws over bijvoorbeeld (mogelijke) opvanglocaties, wat er op dat moment 
speelt en wat u zelf kunt doen. We hopen komende week de eerste nieuwsbrief per 
e-mail te versturen.  

Klankbordgroep  
We gaan een klankbordgroep oprichten om met een vertegenwoordiging van 
belanghebbenden en omwonenden te overleggen over zaken die met de opvang te 
maken hebben. De klankbordgroep bestaat uit ongeveer 8 tot 10 personen. Als u 
interesse heeft om daaraan deel te nemen, stuur dan een e-mail naar 
oekraine@gemeentehw.nl (let op: zonder dubbele puntjes op de i). Zodra meer 
bekend is over de klankbordgroep, informeren we u via de digitale nieuwsbrief en de 
website.  

Meer informatie  
Op onze website www.gemeentehw.nl/oekraine is meer te lezen over de actuele 
stand van zaken over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Hoeksche 
Waard. Wij adviseren u deze regelmatig te bekijken. Zo blijft u altijd op de hoogte 
van het meest actuele nieuws. Of kijk eens op de website van de Veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid: www.zhzveilig.nl/oekraine/. Daar is onder andere een lijst met 
veel gestelde vragen en antwoorden te vinden over allerlei zaken rond de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen.  

Vragen of klachten?  
Heeft u nog vragen over de opvanglocatie in Piershil, wilt u iets melden of heeft u 
een klacht die u wilt bespreken? We horen dat graag van u. U kunt contact opnemen 
per e-mail via locatiemanagerpiershil@gemeentehw.nl of telefonisch. Iedere dag is 
de dienstdoende locatiemanager van 8.00 tot 21.00 uur te bereiken via  088 -647 38 
39. Buiten die uren kunt u in noodgevallen terecht bij 088 - 647 3840 (beveiliging).  

Wij vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke 
opvang van deze mensen die hun land onder zulke moeilijke omstandigheden 
hebben moeten ontvluchten. Wij hopen dat zij op een warm welkom mogen 
rekenen in het dorp Piershil en onze Hoeksche Waard.   

 Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

Perry van der Elst (projectleider) 

Deze brief is digitaal ondertekend 
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