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Aan de bewoner(s) van dit pand 

  

  

 

 

Beste bewoner(s), 

 

Op 1 november ontvingen we de eerste bewoners in de crisisnoodopvang in De 

Lindenhoeve. Hier worden nu maximaal 100 vluchtelingen opgevangen. De 

bedoeling was de opvang op 31 december te sluiten. Inmiddels kreeg de gemeente 

de vraag van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om de crisisnoodopvang langer 

open te houden. Vooralsnog tot 1 april 2023, met een mogelijke uitloop naar 

uiterlijk 1 juli 2023.  

 

De gemeente wil eerst uw ervaringen weten 

Voor de gemeente een besluit neemt om de crisisnoodopvang wel of niet langer 

open te houden, willen wij weten hoe u, als inwoner, de crisisnoodopvang in De 

Lindenhoeve ervaart. De ervaringen vanuit de omgeving en van betrokkenen vinden 

we erg belangrijk en wegen we daarom ook zwaar mee in het besluit om wel of niet 

te verlengen. Een definitief besluit over de verlenging neemt het college op 20 

december 2022, op basis van de uitkomsten van het dan doorlopen evaluatietraject 

met inwoners en de zienswijze van de gemeenteraad. 

 

We nodigen u daarom uit om uw mening met ons te delen. Dat kan tijdens de 

inloopbijeenkomsten die we organiseren, maar ook per e-mail of telefonisch. 

Verderop in deze brief leest u precies hoe u aan ons kunt laten weten wat uw 

ervaringen met de opvang zijn en wat u van een eventuele verlenging vindt. 

 

Crisisnoodopvang is nodig 

Nederland heeft momenteel te weinig opvangplekken voor mensen die hier een 

veilig heenkomen zoeken. We willen niet dat mensen op straat slapen. Om dit te 

voorkomen zijn crisisnoodopvangplekken nodig. Het kabinet heeft alle 

veiligheidsregio’s gevraagd opvanglocaties te openen. Gemeente Hoeksche Waard 

valt onder veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Wij besloten mee te werken aan 

tijdelijke opvang vanuit onze gevoelde verantwoordelijkheid dat mensen in 

Nederland opgevangen worden. 

 

Toelichting eventuele verlenging 

Op dit moment zijn nog steeds onvoldoende reguliere opvanglocaties beschikbaar 

in onze regio. Daarnaast speelt de uitspraak die de rechter pas heeft gedaan in de 

zaak van Vluchtelingenwerk tegen de Staat en het COA over de verplichting om de 

Postbus 2003  

3260 EA Oud-Beijerland 

 

Bezoekadressen 

Kijk op www.gemeentehw.nl 

 

 14 0 186 | 088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl 

 www.gemeentehw.nl 

Onderwerp 

Crisisnoodopvang De 

Lindenhoeve 

 

Datum 

30-11-2022 

  

Contactpersoon 

Ilja Arends 

 

Bijlage 

- 

  

Ons kenmerk 

  

  

  

  

  



 

Meer dan waard. 2/2 

opvanglocaties voor asielzoekers structureel te verbeteren. Hoewel een verzoek 

voor verlenging tot 1 april 2023 is gedaan, kan het langer duren voordat er landelijk 

oplossingen zijn gevonden. Daarom houden we er rekening mee dat mogelijk tot 1 

juli 2023 gebruik wordt gemaakt van De Lindenhoeve als crisisnoodopvang.  

 

Wie doet wat 

De veiligheidsregio zorgde er voor dat de opvanglocatie is ingericht en bemenst met 

bijvoorbeeld locatiemanagers en medewerkers. De gemeente stemt met alle 

betrokken partijen, waaronder ook vertegenwoordigers van organisaties in de buurt 

en omwonenden, af. Zo weten we wat goed gaat, maar ook welke verbeterpunten 

er zijn. Het openen of verlengen van een crisisnoodopvang vraagt een besluit van de 

gemeente.  

 

Evaluatie 

Ons beeld is dat veel dingen goed gaan. Maar het kan zijn dat sommige dingen beter 

kunnen. U kunt ons op meerdere manieren laten weten hoe u vindt dat het gaat en 

hoe u aankijkt tegen verlenging van de crisisnoodopvang. U bent daarvoor welkom 

op 1 van de 2 inloopmomenten die we organiseren. U kunt tijdens de 

inloopmomenten gewoon binnenlopen. De inloopmomenten zijn op: 

 

- woensdag 7 december van 17.00 tot 19.30 uur in het gemeentehuis aan de W. 

van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland 

- maandag 12 december van 17.00 tot 19.30 uur in het gemeentehuis aan de W. 

van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland 

 

Ook kunt u via e-mail laten weten wat uw ervaringen zijn met de crisisnoodopvang 

en hoe u denkt over eventuele verlenging: crisisnoodopvangobl@gemeentehw.nl .  

Liever telefonisch contact? Dat kan ook: projectleider Ilja Arends is tijdens 

kantooruren bereikbaar via het algemene nummer 088-647 36 47.  

 

Meer informatie 

Op www.gemeentehw.nl/crisisnoodopvang vindt u meer informatie. Bovendien 

kunt u zich op onze website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die we 

regelmatig versturen. 

 

Heeft u nog vragen? 

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

het mailadres crisisnoodopvangobl@gemeentehw.nl of u kunt projectleider Ilja 

Arends bellen op 088 647 36 47. We helpen u graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard 

 

V. Martens   C.B. Aptroot 

Loco-secretaris   burgemeester 
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