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Crisisnoodopvang in De Lindenhoeve Oud-Beijerland

U bent geabonneerd op de nieuwsbrief over de crisisnoodopvang in De
Lindenhoeve in Oud-Beijerland. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand
van zaken en ontwikkelingen rond de crisisnoodopvang. Op onze website vindt u
meer informatie. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich
onderaan deze pagina afmelden.

Eerste bewoners opvang De Lindenhoeve
aangekomen
Op 1 november 2022 kwam de eerste groep tijdelijke bewoners van de
crisisnoodopvang voor vluchtelingen in De Lindenhoeve in Oud-Beijerland aan. De
eerste groep bestond uit 52 mensen. Deze groep is samengesteld uit gezinnen en
alleenstaande mannen. Ze komen uit een nu gesloten noodopvanglocatie in
Hilversum. Vanwege de tijd die ze in Hilversum al met elkaar hebben
doorgebracht, is dit inmiddels een hechte groep mensen. Op 2 november kwam
een tweede groep van 26 mensen aan. In totaal biedt De Lindenhoeve plaats aan
maximaal 100 personen tot 31 december 2022.

Open Huis
Maandagavond 31 oktober kwamen ongeveer 90 belangstellenden een kijkje
nemen tijdens het Open Huis van de opvanglocatie in De Lindenhoeve. Ook
burgemeester Aptroot en enkele raadsleden kregen een rondleiding door het
gebouw. De reacties waren overwegend positief. Veel mensen gaven aan het fijn te
vinden om met eigen ogen te zien hoe het eruitziet, wat er is geregeld in en om
het gebouw en om hun vragen te kunnen stellen. Ook wilden veel bezoekers graag
hun hulp aanbieden en meldden zich ter plekke aan als vrijwilliger.

Burgemeester Aptroot eet een hapje mee
Donderdag 3 november ging burgemeester Aptroot op bezoek bij de
crisisnoodopvanglocatie in De Lindenhoeve. Dinsdag en woensdag kwamen daar de
eerste groepen tijdelijke bewoners aan. Hij heette hen welkom in de Hoeksche
Waard en vertelde het één en ander over onze gemeente. De beide
locatiemanagers vertaalden zijn woorden voor de aanwezigen. De burgemeester
was er tijdens lunchtijd en ging met de tijdelijke bewoners in gesprek. Zijn bezoek
werd door de aanwezigen erg op prijs gesteld.

Werkzaamheden om het gebouw geschikt te
maken
Er is hard gewerkt om de noodopvanglocatie zo snel mogelijk klaar te krijgen voor
de komst van de tijdelijke bewoners. Er zijn wat kleine verbouwingen en
aanpassingen gedaan om de ruimten in orde te brengen, tijdelijk sanitair te
plaatsen en de technische installaties gebruiksklaar te maken. Ook is wifi
aangelegd. Het is immers voor de tijdelijke bewoners die gevlucht zijn van huis en
haard belangrijk om contact te kunnen leggen met (achtergebleven) familie en
vrienden. Daarnaast biedt wifi ook afleiding en dagbesteding omdat ze
bijvoorbeeld naar muziek kunnen luisteren.

Vrijwilligers
We hebben al aardig wat aanmeldingen van mensen die willen helpen, maar we
kunnen altijd helpende handen gebruiken. Bijvoorbeeld om activiteiten te
organiseren voor de kinderen en dagbesteding. Wilt u ook een handje helpen?
Stuur dan een mail naar crisisnoodopvangobl@gemeentehw.nl.

Beheer en beveiliging op de opvanglocatie
De veiligheidsregio zorgt voor de dagelijkse leiding van de locatie. Van 7.00 tot
23.00 uur is locatiemanagement aanwezig voor de dagelijkse aansturing en
begeleiding op de locatie. Daarnaast zijn 24 uur per dag 4 beveiligers aanwezig
van een beveiligingsbedrijf. Dit om de opvang voor zowel de omwonenden en
belanghebbenden, als de bewoners van de opvanglocatie goed en veilig te laten
verlopen. Op de momenten dat er veel bewegingen zijn rondom de opvanglocatie
(bijvoorbeeld als de school uitgaat of de gymles begint), is de beveiliging zichtbaar
buiten het gebouw aanwezig om extra toezicht te houden. De bewoners worden
verzocht om uiterlijk 23 uur binnen te zijn en houden zich daar netjes aan.
Camera’s
Ook zijn in en rondom De Lindenhoeve camera's geplaatst om 24/7 beeld te
hebben van de locatie. De camera's zijn zo geplaatst dat alleen het terrein van De
Lindenhoeve te zien is.

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 beter kan. Daarom stellen we
ook voor deze opvanglocatie een klankbordgroep in. In de klankbordgroep zitten
omwonenden, maatschappelijke organisaties en verenigingen, de locatiemanager,
de wijkagent en projectleider vanuit de gemeente. Het eerste overleg vindt plaats
op woensdag 9 november. Vooralsnog komt de klankbordgroep wekelijks bijeen,
tot eind december.

Kleding (vooral slippers en sportschoenen
gevraagd)
Er is spontaan al heel wat kleding door inwoners van de Hoeksche Waard naar de
opvanglocatie gebracht. Bij de opvanglocatie is echter maar beperkt ruimte om de
spullen op te slaan. We verzoeken u dus om kleding of spullen die u wilt geven,
niet daarheen te brengen. Wel kan bruikbare kleding en andere spullen naar de
kringloopwinkels worden gebracht. Er zijn vele kringloopwinkels in de Hoeksche
Waard, maar niet alle kringloopwinkels verkopen kleding.
Bij de onderstaande kringloopwinkels kunt u met en voor kleding terecht:
1.
De Kringloods, Kerkstraat 23 in ’s-Gravendeel
2.
Kringloopwinkel Hoeksche Waard, Voorstraat 9 in Klaaswaal
3.
De Oude Bakkerij, Voorstraat 21 in Nieuw-Beijerland
4.
Woord en Daad, Rembrandtstraat 1b in Oud-Beijerland
5.
Het Winkeltje van Hands of Mercy, Langeweg 5e in Oud-Beijerland
6.
De Waardeloods, Albert Einsteinstraat 17 in Oud-Beijerland
De tijdelijke bewoners van de opvanglocatie en andere vluchtelingen kunnen daar
zelf kleding uitzoeken. Omdat er veel kleding is gebracht, is er al kleding
uitgedeeld bij de Lindenhoeve. Jongerencentrum Bij Frits heeft inmiddels ook
fietsen en speelgoed gebracht. Ook vrijwilligers hebben speelgoed gebracht.
De bewoners van de opvang hebben nu vooral behoefte aan slippers en
sportschoenen. Voor de mannen gaat dat om de maten 41-44. Voor de vrouwen
maat 36-39. Let op: sportschoenen en slippers mogen wél naar de
Lindenhoeve worden gebracht.

Websites met informatie over opvang van
vluchtelingen en asielzoekers

Gemeente Hoeksche Waard
Gemeente Hoeksche Waard
Op onze website leest u het laatste
nieuws over de crisisnoodopvang in
Oud-Beijerland.

Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid
Op de website van de VRZHZ staat
meer informatie over de opvang van
vluchtelingen en asielzoekers in de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Vragen of opmerkingen
Heeft u nog algemene 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.
Bij een noodsituatie, bel 112.
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