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Beste meneer/mevrouw , 

 
Op dit moment bereidt de gemeente tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen 
in het vroegere gemeentehuis van Strijen voor. De verwachting is dat daar na de 
zomer mensen worden opgevangen. Met deze brief willen we u als ‘buur’ op het 
bedrijventerrein hierover graag informeren. 

De beelden uit Oekraïne raken ons allemaal. Vele inwoners zijn op de vlucht 
geslagen voor het oorlogsgeweld. Zij zoeken ergens anders in Europa, en dus ook in 
Nederland, een veilig heenkomen. Ook de Hoeksche Waard neemt hierin 
verantwoordelijkheid. Het siert ons eiland dat zoveel bewoners van de Hoeksche 
Waard helpen en een bijdrage leveren.  
 
Sinds eind maart vangt gemeente Hoeksche Waard ongeveer 125 Oekraïense 
vluchtelingen op in het vroegere gemeentehuis in Piershil. Die opvang loopt goed en 
de ervaringen van zowel de tijdelijke bewoners als de inwoners van Piershil zijn 
vooral positief. Door het voortduren van de oorlog in Oekraïne is de verwachting dat 
meer opvangplekken nodig zijn. Het kabinet heeft aan de gemeenten gevraagd te 
kijken of er meer opvangplekken te vinden zijn.   

Vroegere gemeentehuis Strijen 
Gemeente Hoeksche Waard heeft voor verschillende locaties onderzocht of ze 
geschikt te maken zijn voor opvang. We willen bij voorkeur nog een opvanglocatie 
vinden waar mensen voor wat langere tijd kunnen blijven, dus geen noodopvang in 
de vorm van de ‘veldbedjes in de sporthal’. Het vroegere gemeentehuis in Strijen is 
op vrij korte termijn geschikt te maken voor de tijdelijke opvang van ongeveer 125 
vluchtelingen. 

Voorbereidingen 
Op dit moment brengen we verder in kaart wat nodig is en treffen we 
voorbereidingen. Het vroegere gemeentehuis wordt op dit moment gebruikt vanuit 
leegstandsbeheer, dat is een anti-kraak vorm van gebruik. Deze gebruikers hebben 
een overeenkomst met daarin een vrij korte opzegtermijn. Dat is gebruikelijk bij 
leegstandsbeheer. Deze overeenkomsten zijn volgens de vastgelegde afspraken 
opgezegd. Daarnaast moeten enkele technische aanpassingen en verbouwingen aan 
het pand worden gedaan om het geschikt te maken voor opvang. 
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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) en BRES Accommodaties, hard aan om 
alles zo snel mogelijk in gereedheid te brengen. VRZHZ coördineert de toestroom 
van vluchtelingen naar de verschillende locaties en bepaalt wie waar wordt 
opgevangen. Op dit moment gaan we er vanuit dat het vroegere gemeentehuis in 
Strijen eind september klaar kan zijn voor de opvang van de eerste groep 
vluchtelingen. Ook over de verblijfsduur van de vluchtelingen is niets met zekerheid 
te zeggen. Veel hangt af van de ontwikkelingen in Oekraïne zelf. We gaan er op dit 
moment vanuit dat deze mensen voor een periode van in ieder geval een aantal 
maanden tot een jaar blijven. 

Opvang en begeleiding  
Als de locatie daadwerkelijk in gebruik wordt genomen als vluchtelingenopvang, zijn 
er de hele dag door medewerkers en vrijwilligers die de bewoners begeleiden en 
vragen beantwoorden. Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig.  

Met het onderwijs gaan we in gesprek om te kijken hoe het onderwijs voor de 
kinderen in de basisschoolleeftijd geregeld wordt. In Piershil krijgen deze leerlingen 
onderwijs in aparte taalklassen. De verwachting is dat dit hier ook gebeurt. Zij komen 
dus naar verwachting niet in de klas op de basisscholen in het dorp. De Oekraïense 
leerlingen in het middelbaar onderwijs gaan naar de Internationale Schakelklas in 
Dordrecht.  

Klankbordgroep  
Als de opvanglocatie van start gaat, richten we net als bij de opvanglocatie in Piershil 
een klankbordgroep op. Hiermee hebben we met een vertegenwoordiging van 
belanghebbenden en omwonenden regelmatig gesprekken over zaken die met de 
opvang te maken hebben. Op die manier zorgen we met elkaar dat steeds duidelijk 
is wat goed gaat, maar ook wat beter kan. En waar nodig kunnen we dingen 
aanpassen. 

Nog niet alles is bekend 
Veel dingen rondom de mogelijke opvang van vluchtelingen in Strijen weten we nog 
niet precies. In de komende tijd moet meer duidelijk worden over de inrichting van 
het gebouw, wanneer er hoeveel vluchtelingen komen en allerlei andere praktische 
zaken. We vinden het belangrijk u nu al te informeren over wat er speelt. Wij hopen 
uiteraard op uw medewerking om deze mensen een warm welkom te geven in 
Strijen als het zover is. 

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. 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief  
Ook versturen we een digitale nieuwsbrief met allerlei informatie over de opvang 
van vluchtelingen uit de Oekraïne in de Hoeksche Waard. Via onze website kunt u 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief Oekraïne zodat u op de hoogte blijft: 
www.gemeentehw.nl/nieuwsbrieven. U ontvangt  de nieuwsbrief dan per e-mail. 
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Vragen of opmerkingen 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via het e-mailadres 

oekraine@gemeentehw.nl, met projectleider Perry van der Elst via 

perry.vanderelst@gemeentehw.nl of hoofd opvanglocatie Christel Heijmans via 

locatiemanagerstrijen@gemeentehw.nl. Beiden ook telefonisch bereikbaar via 14-

0186. 

 

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                     Ch.B. Aptroot 

secretaris             burgemeester 
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