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Beste meneer/ mevrouw, 

 
Sinds eind maart gebruiken we het voormalige gemeentehuis in Piershil als 
opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. In recordtempo hebben gemeente 
Hoeksche Waard en veel vrijwilligers 125 opvangplekken georganiseerd. Door de 
snelheid waarmee dit is gebeurd, hebben we u soms helaas niet of pas laat kunnen 
informeren over de gang van zaken. Inmiddels zijn we een aantal weken verder. In de 
opvanglocatie wonen op dit moment ongeveer 120 mensen die steeds meer deel uit 
gaan maken van de gemeenschap in Piershil. Het ergste stof dwarrelt nu een beetje 
neer. We benutten dit moment om terug te kijken op de afgelopen hectische 
periode en u daarin mee te nemen.  

Opvanglocatie in Piershil 
De gemeente Hoeksche Waard zocht begin maart vooral naar mogelijke 

opvanglocaties die snel in gebruik te nemen waren. Bovendien vonden we het 

belangrijk dat opvang voor wat langere tijd mogelijk was. Ook wilden we liever geen 

noodopvang met veldbedjes. Het voormalige gemeentehuis in Piershil voldoet aan 

die eisen. Daarom is voor deze plek gekozen. De nadruk lag op veiligheid, een dak 

boven het hoofd, maaltijden en een bed om in te slapen. 

Samenwerking met de gemeenschap 

Nadat de locatie in Piershil was goedgekeurd door de Veiligheidsregio Zuid-Holland 

Zuid, ging alles heel snel. De nood was namelijk hoog: de eerste groepen 

vluchtelingen kwamen al aan in Nederland. Met man en macht hebben medewerkers 

van de gemeente samen met vrijwilligers uit het dorp gewerkt aan het leeghalen en 

inrichten van het voormalige gemeentehuis. Begin maart bleek al dat de 

gemeenschap in Piershil openstond voor de opvang van vluchtelingen in het dorp. 

Dit heeft enorm meegeholpen aan het succes. Zowel in de keuze voor deze locatie, 

als in de snelheid waarmee de locatie door de succesvolle samenwerking open kon 

gaan. De inzet en flexibiliteit van de dorpsvereniging en de vele vrijwilligers hebben 

hierin een grote en waardevolle rol gespeeld. 

Aankomst eerste bewoners 

We probeerden u als inwoner van Piershil zoveel mogelijk te informeren over wat er 

rondom de opvanglocatie gebeurde. Dat is helaas niet altijd tijdig gelukt waarvoor 

onze excuses. Ook wij werden als gemeente soms verrast door de snelheid waarmee 

dingen gebeurden. De veiligheidsregio informeerde ons bijvoorbeeld pas op de dag 

zelf over de aankomst van de eerste groep bewoners van de opvanglocatie op 29 

maart. Hadden we dat een dag eerder geweten, dan hadden we u daarover graag 

per brief geïnformeerd.  
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Klankbordgroep ingesteld 

We vinden het belangrijk om met vertegenwoordigers vanuit de gemeenschap 

ervaringen te delen en te overleggen over zaken die met de opvang te maken 

hebben. Daarom is een klankbordgroep ingesteld. De klankbordgroep bestaat nu uit 

een aantal direct omwonenden, vertegenwoordiging vanuit Heemzicht, een BOA, de 

politie, de locatiemanagers en de verantwoordelijke vanuit de gemeente. De 

klankbordgroep heeft nog ruimte voor uitbreiding. Woont u in Piershil? Of wilt u 

vanuit een vereniging aansluiten? U bent van harte uitgenodigd. Voor meer 

informatie kunt u mailen naar oekraine@gemeentehw.nl 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op de website 
Op 31 maart verscheen de eerste digitale nieuwsbrief over de opvang van 
vluchtelingen uit de Oekraïne in de Hoeksche Waard. In deze nieuwsbrief plaatsen 
we informatie over de opvang, oproepen als er spullen of vrijwilligers nodig zijn en 
leuke weetjes over de locatie in Piershil. Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan via 
onze website aan voor de digitale nieuwsbrief Oekraïne: 
www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven. De al verschenen nieuwsbrieven zijn na te 
lezen op de speciale informatiepagina op de gemeentelijke website: 
www.gemeentehw.nl/oekraine.   

Vragen of zorgen?  
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 willen u nogmaals danken voor de fijne medewerking en de warme ontvangst die 

wij en de vluchtelingen hebben ervaren vanuit de samenleving in Piershil. Daar past 

echt de  uitdrukking ‘Waar een klein dorp groot in kan zijn’ bij. Daar mag u als 

inwoner van Piershil trots op zijn.  

We vragen ook voor het verdere verloop van de opvang uw vertrouwen en 

medewerking. Laten we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke 

opvang van deze mensen die hun land onder zulke moeilijke omstandigheden 

hebben moeten ontvluchten. Daarbij hoort ook dat u het de gemeente laat weten 

wanneer dingen niet gaan zoals ze zouden moeten gaan. Zo kunnen we in 

samenwerking met elkaar steeds proberen de goede kant op te blijven gaan.  

 

  

Met vriendelijke groet, 

 

C.B. Aptroot Perry van der Elst 

Burgemeester projectleider 

 

 

 

Deze brief is digitaal ondertekend 
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