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Beste bewoner(s)/ gebruiker(s) van dit pand, 

Op 1 november 2022 opent een tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen in 
sociaal-cultureel centrum De Lindenhoeve aan het Laningpad in Oud-Beijerland. Het 
gaat om opvang van maximaal 100 vluchtelingen tot en met 31 december 2022.  
Een kleinere groep direct omwonenden en betrokkenen is daarover eerder per brief, 
in gesprekken en via een inloopbijeenkomst geïnformeerd. Door een misverstand 
was die groep te klein. Ook in de (gemeentelijke) media is over de noodopvang 
bericht. Wij willen u, nu de opening dichterbij komt, verder informeren. Om u mee te 
nemen in het hoe en waarom, en om u te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om 
vragen te stellen en op de hoogte te worden gehouden. 

Waarom is crisisnoodopvang nodig? 
Het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar vluchtelingen die in Nederland asiel zoeken 
zich moeten melden, kan de toestroom op dit moment niet aan. Gezien het acute 
tekort aan opvangplekken droeg de Rijksoverheid alle veiligheidsregio’s nadrukkelijk 
op om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de crisis. Zij moeten tijdelijke 
crisisnoodopvang (bed, bad, brood) beschikbaar stellen. In het hele land wordt 
gewerkt aan hulp. Gemeente Hoeksche Waard levert hier, net als andere gemeenten 
in de regio een bijdrage aan door het tijdelijk beschikbaar stellen van De 
Lindenhoeve. Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), waar de 
Hoeksche Waard onder valt, zorgen ook de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-
Ambacht en Sliedrecht voor crisisnoodopvang.  

Ervaring met crisisnoodopvang 
De Hoeksche Waard liet de afgelopen jaren op meerdere momenten zien dat we 
vluchtelingen op een goede manier op kunnen vangen. In 2015 vingen we in Oud-
Beijerland 100 vluchtelingen uit voornamelijk Syrië op in sporthal De Boogerd. 
Momenteel vangen we Oekraïense vluchtelingen op in Piershil en Strijen en is in  
’s-Gravendeel een opvanglocatie van het COA. Er is vertrouwen dat ook de nieuwe 
tijdelijke bewoners van De Lindenhoeve op onze hulp kunnen rekenen. 

Waarom opvang in De Lindenhoeve? 
Voor de vestiging van een crisisnoodopvanglocatie is gekeken naar verschillende 
locaties. De Lindenhoeve kan snel worden ingericht met de benodigde verblijfs- en 
slaapruimten en sanitaire voorzieningen. Een pluspunt is dat het gebouw 
verschillende grotere en kleinere ruimten heeft en met enkele kleinere 
aanpassingen aan de brandveiligheidseisen voldoet. Op dit moment wordt hard 
gewerkt om het gebouw klaar te maken voor ontvangst.  
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Afspraken over de locatie   
De veiligheidsregio zorgt voor de dagelijkse leiding van de locatie. Er zijn 24 uur per 
dag 4 beveiligers aanwezig van een beveiligingsbedrijf. Dit om de opvang voor zowel 
de omwonenden als vluchtelingen goed en veilig te laten verlopen. Van 7.00 tot 
23.00 uur is er, naast de beveiligers, een locatiemanager voor de aansturing en 
begeleiding op de locatie aanwezig.  

 
Wij hebben de beveiliging opgedragen extra toezicht te houden op tijden dat er veel 
bewegingen zijn rondom de opvanglocatie (bijvoorbeeld als de school uitgaat of de 
gymles begint). Ook plaatsen we in en rondom De Lindenhoeve camera's die zicht 
hebben op het terrein. De locatiemanager en/of beveiliging van de crisisnoodopvang 
zijn na de opening van de opvanglocatie 24/7 bereikbaar als u iets wilt melden of 
bespreken. De contactgegevens vindt u onderaan deze brief. 

Bezoek het Open Huis op 31 oktober 
Op maandagavond 31 oktober organiseren de veiligheidsregio en de gemeente van 
19.00 tot 21.00 uur een Open Huis. Belangstellenden kunnen dan vóór de eerste 
tijdelijke bewoners aangekomen zijn, een kijkje nemen in de opvanglocatie. Zo kunt 
u zien hoe De Lindenhoeve nu is ingericht om de vluchtelingen een tijdelijk onderdak 
te bieden. Uiteraard kunt u ook vragen stellen aan de aanwezige medewerkers.  

Oprichting klankbordgroep 
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. Zo zorgen we samen dat we signaleren wat er eventueel beter moet. 
Daarom gaan we ook voor deze opvanglocatie een klankbordgroep instellen. Bij de 
opvanglocaties in ’s-Gravendeel, Piershil en Strijen hebben we daar goede 
ervaringen mee. In de klankbordgroep zitten omwonenden, maatschappelijke 
organisaties en verenigingen, de locatiemanager, de politie en een 
vertegenwoordiger vanuit de gemeente.  

Wilt u zitting nemen in de klankbordgroep? 
Mail ons dan: crisisnoodopvangobl@gemeentehw.nl en vermeld dat u interesse 
heeft in de klankbordgroep. Er is plaats voor 3-5 omwonenden. Als we meer 
aanmeldingen krijgen, kijken we naar een goede representatieve 
vertegenwoordiging (leeftijd, straat enzovoort). De klankbordgroep zal in de 
beginperiode dat de opvanglocatie open is ongeveer 1 x per week bijeenkomen en 
bepaalt daarna in overleg wat wenselijk is. 

Wilt u helpen als vrijwilliger? 
In 2015 werden de voornamelijk Syrische vluchtelingen op een hartverwarmende 
manier opgevangen in uw dorp. Veel vrijwilligers hebben daarbij geholpen. Ook nu 
hebben zich inmiddels vrijwilligers gemeld, maar er zijn nog meer helpende handen 
nodig. Bijvoorbeeld om activiteiten te organiseren voor de kinderen en 
dagbesteding. Wilt u ook een handje helpen? Stuur dan een mail naar: 
crisisnoodopvangobl@gemeentehw.nl. 

Informatie en nieuwsbrief 
Op onze website: www.gemeentehw.nl/crisisnoodopvang vindt u meer informatie 
over de crisisnoodopvang in de Lindenhoeve. Wij vullen deze informatie regelmatig 
aan. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan op de website vooral ook aan voor de 
digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief geven we informatie over de gang van 
zaken en ontwikkelingen op de opvang, melden we weetjes en bijvoorbeeld ook 
oproepen voor hulp of spullen.  
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Heeft u nog vragen? 
Stuur dan een e-mail naar crisisnoodopvangobl@gemeentehw.nl, of bel 
tijdens kantooruren naar het klantcontactcentrum van de gemeente via 
telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47.  

Telefonische bereikbaarheid crisisnoodopvang 
De locatiemanager en/of beveiliging van de crisisnoodopvang zijn na de opening van 
de opvanglocatie 24/7 bereikbaar als u iets wilt melden of bespreken. U kunt hen 
bereiken via het telefoonnummer: 06 – 22 81 55 42. Let wel: dit nummer is pas 
bereikbaar als de opvanglocatie is geopend! 

Wij vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke 
opvang van deze mensen die hun land veelal onder uiterst moeilijke 
omstandigheden moesten ontvluchten.  

Met vriendelijke groet, 

 

Ch. B. Aptroot 
Burgemeester 
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