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de bewoner of gebruiker van dit adres 

  

  

 

 

Beste inwoner van de Hoeksche Waard , 

 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vangt sinds 15 december 2021 

weer vluchtelingen op in de opvanglocatie aan de Kilweg in ‘s-Gravendeel. De 

gemeente sprak met het COA af dat dit in eerste instantie voor 1 jaar is, waarbij na 

een halfjaar een evaluatie zou plaatsvinden. Deze evaluatie gaat nu van start.  

 

Met deze brief nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst en een aantal 

spreekuren. De datums en tijdstippen vindt u onderaan deze brief. 

 

Graag weten we hoe u de opvang ervaart 

Ons beeld is dat de vluchtelingenopvang in ’s-Gravendeel overwegend goed 

verloopt. Dit is gebaseerd op afstemming met de locatiemanager, maar ook op 

gesprekken met de politie en de klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten 

omwonenden en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Maar 

het kan zijn dat sommige dingen beter kunnen. U kunt ons laten weten hoe u vindt 

dat het gaat tijdens de bijeenkomst en de spreekuren. Ook kunt u ons mailen via 

noodopvang@gemeentehw.nl  

 

Wens voor langere opvang 

Bij de opening van de noodopvanglocatie liet het COA al weten deze locatie graag 

langer open te willen houden. We hebben afgesproken om bij de keuze voor opvang 

voor langere tijd eerst te evalueren hoe het gaat. Omdat er landelijk grote behoefte 

is aan opvangplekken zouden de gemeente en het COA de opvanglocatie de 

komende 5 jaar graag open willen houden. Na de evaluatie nemen het COA en de 

gemeente hierover een definitief besluit.  

 

We willen grotendeels doorgaan zoals het nu is 

Op dit moment vangt het COA 400 vluchtelingen op aan de Kilweg. Het gaat vooral 

om gezinnen uit landen als Syrië en Afghanistan. De huidige caravans worden 

intensief gebruikt. Zolang deze voldoen, wil het COA ze blijven gebruiken.  

 

Er zijn 2 mogelijke aanpassingen 

De eerste is dat het COA graag een (basis)schoolgebouw op het eigen terrein wil. De 

tweede is een uitbreiding van het aantal opvangplekken. Er is nog wat ruimte op het 

terrein beschikbaar. Terwijl er landelijk bijna geen plek gevonden kan worden voor 
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mensen die in Nederland een veilig heenkomen zoeken. Het COA en de gemeente 

onderzoeken of het huidige aantal opvangplekken in ’s-Gravendeel met 100 plekken 

uitgebreid kan worden tot maximaal 500 (ongeveer 20 caravans). De uitkomst 

verwachten we net na de zomer. 

 
We willen niet dat de opvang steeds sluit en weer opengaat 

Dit gebeurde vroeger met het asielzoekerscentrum (azc) in ’s-Gravendeel. Het 
kabinet sloot azc’s als er weinig vluchtelingen instromen. We willen afspreken dat de 

locatie in de toekomst ook bij lage instroom openblijft.  De gemeente wil afspreken 
dat de caravans bij lage instroom tijdelijk gebruikt worden voor andere doelgroepen. 

Bijvoorbeeld voor mensen die tijdelijk en kortdurend onderdak nodig hebben door 
privéomstandigheden.  

We willen weer goede afspraken maken  

In de huidige overeenkomst staan afspraken over de samenstelling van de bewoners 

op de opvanglocatie (minimaal 50% gezinnen en een streven naar 75%). We houden 

vast aan deze huidige afspraken. Bovendien willen we bij een verlenging van de 

opvang een extra afspraak maken: dat de gemeente de opvang kan sluiten als er 

onverwacht toch grote problemen ontstaan die structureel niet worden opgelost.  

 

We nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst en spreekuren  

We willen graag weten hoe u de opvang ervaart en de vragen die u misschien heeft 

beantwoorden. Daarom organiseren we een inloopbijeenkomst en verschillende 

spreekuren. Medewerkers van het COA en de gemeente zijn daarbij aanwezig. 

De inloopbijeenkomst is op 30 juni van 16.30 tot 19.30 uur in de kantine van           

V.V. ’s-Gravendeel aan Schenkeltje 7-C in ’s-Gravendeel. U kunt gewoon 

binnenlopen.  

 

Daarnaast zijn op verschillende tijdstippen 3 spreekuren gepland. De spreekuren zijn 

in het servicepunt van de gemeente in ’s-Gravendeel (op de begane grond in het 

verzorgingshuis Immanuël aan het Weegje 3). Dit zijn de datums en tijdstippen: 

 

o 6 juli  tussen 11.00 en 12.30 uur; 

o 7 juli  tussen 17.00 en 18.30 uur; 

o 12 juli  tussen 13.00 en 14.30 uur. 

 

M eer informatie 

Op www.gemeentehw.nl/noodopvang/ vindt u meer informatie. Bovendien kunt u 

zich op onze website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die we regelmatig 

versturen: www.gemeentehw.nl > actueel > nieuwsbrieven gemeente Hoeksche 

Waard > ‘opvanglocatie ’s-Gravendeel’. 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact met op met de medewerkers van de gemeente. Dit kan via 

het mailadres noodopvang@gemeentehw.nl of u kunt de projectleider Perry van 

der Elst bellen op 088 647 14 17. We helpen u graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

http://www.gemeentehw.nl/noodopvang/
http://www.gemeentehw.nl/
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burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard 

 

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

secretaris   burgemeester 

 

Deze brief is digitaal ondertekend  


