
Vraag en Antwoord crisisnoodopvang vluchtelingen 

Waarom vangt onze gemeente vluchtelingen op? 

 

Op dit moment kan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de opvang van 

vluchtelingen niet aan. Nederland heeft te maken met een crisis in de opvang van 
asielzoekers en vluchtelingen. Omdat de vraag naar opvang landelijk momenteel heel 

groot is, zijn de veiligheidsregio’s verzocht crisisnoodopvang (bed, bad, brood) te 

organiseren. Ook onze gemeente wil het COA ondersteunen door tijdelijk bed, bad en 
brood te organiseren voor asielzoekers uit Ter Apel. Daarom openden wij een 

crisisnoodopvanglocatie in het voormalig sociaal cultureel centrum “De Lindenhoeve”, aan 

Laningpad 1 te Oud-Beijerland. Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), 
waar de Hoeksche Waard onder valt, zorgen inmiddels ook de gemeenten Dordrecht, 

Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht voor crisisnoodopvang. 
 

Praktische informatie 

 
Hoelang zal de crisisnoodopvang in Oud-Beijerland duren? 

Op 1 november opende de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) met medewerking 

van gemeente Hoeksche Waard een crisisnoodopvang in De Lindenhoeve in Oud- 
Beijerland. Hier worden nu maximaal 100 asielzoekers en vluchtelingen opgevangen. De 

bedoeling was de opvang op 31 december te sluiten. Ondertussen kreeg de gemeente de 
vraag van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om de crisisnoodopvang langer open te 

houden. De crisisnoodopvanglocatie in De Lindenhoeve in Oud-Beijerland blijft open tot 1 

april 2023, met een mogelijke uitloopperiode tot uiterlijk 1 juli 2023. Dat heeft het college 
van burgemeester en wethouders besloten na een evaluatie van de ervaringen met de 

crisisnoodopvang tot nu toe onder omwonenden, betrokken organisaties en de 

gemeenteraad. 

 

Waarom De Lindenhoeve? 
Voor de vestiging van een crisisnoodopvanglocatie is gekeken naar verschillende locaties. 

Belangrijkste voorwaarde daarbij, was dat het gebouw snel geschikt te maken is voor 

en in gebruik te nemen als crisisnoodopvanglocatie. Onderzocht is of leegstaande 
gebouwen die gemeentelijk eigendom zijn in aanmerking komen als crisisnoodopvang. 

Het gebouw De Lindenhoeve in Oud-Beijerland is geschikt om op korte termijn in te 

richten met de benodigde verblijfs- en slaapruimten en sanitaire voorzieningen. 

Meegewogen is dat het gebouw verschillende grotere en kleinere ruimten heeft en met 
enkele aanpassingen aan de brandveiligheidseisen kan voldoen. 

 

Het dorp Oud-Beijerland heeft ervaring met de opvang van vluchtelingen. In 2015 zijn 
100 vluchtelingen uit voornamelijk Syrië op een hartverwarmende manier opgevangen in 

sporthal De Boogerd. Ook in de afgelopen periode heeft de Hoeksche Waard zich van de 

warme kant getoond met de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Piershil en Strijen en 
de opvanglocatie van het COA in ’s-Gravendeel. 

 

Afspraken over de locatie 

Het beheer, de beveiliging van en de begeleiding bij de crisisopvanglocatie komen in 
handen van de veiligheidsregio. Met hen maken we daar afspraken over. 

 

Wordt het terrein afgesloten? 

Nee, het terrein van de opvanglocatie wordt niet afgesloten. Wel is 24 uur per dag 
begeleiding en beveiliging op de locatie aanwezig als aanspreekpunt voor de vluchtelingen 

en omwonenden. 

 
Kan ik iets doen om te helpen? 
In totaal zijn zo’n 40 vrijwilligers actief met het organiseren van allerlei activiteiten bij De 
Lindenhoeve. Denk aan sport- en spelactiviteiten, taallessen, creativiteit met de kinderen 

en diverse bezigheden om de dagen op te fleuren. Een aantal bewoners haken en breien 

erop los. We hebben op dit moment voldoende vrijwilligers maar we zoeken nog wel 
mensen die ons kunnen helpen met onderwijs voor de kinderen. Bent u bijvoorbeeld 

gepensioneerd leerkracht of docent? Stuur dan een mail naar 

crisisnoodopvangobl@gemeentehw.nl. 



Achtergrondinformatie 

 

Waarom vangen wij eigenlijk mensen op? 

Dat Nederland vluchtelingen opvangt ligt vast in het internationaal Vluchtelingenverdrag. 
Nederland vangt vluchtelingen op omdat ons land is aangesloten bij het ‘internationale 

Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties’. Dit verdrag was bij de start nog bedoeld 

voor mensen die waren gevlucht vanwege de Tweede Wereldoorlog. Volgens het verdrag 
is een vluchteling: iemand die in zijn thuisland ‘gegronde vrees’ heeft voor vervolging. 

Bijvoorbeeld op grond van ras, godsdienst of politieke overtuiging. En die in het eigen 

land geen bescherming krijgt. Vluchtelingen en asielzoekers mogen niet worden 
teruggestuurd naar een land waar hun leven gevaar loopt. 

 
Wat is het verschil tussen een asielzoeker, vluchteling en statushouder? 

Een asielzoeker is iemand die ons land om bescherming vraagt. Het land waar asiel wordt 

gevraagd, onderzoekt of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag van de 

Verenigde Naties en dus bescherming nodig heeft. Dit doet de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) en dit heet de asielprocedure. 

 
Wanneer uit die procedure blijkt dat iemand volgens het Verdrag een vluchteling is, krijgt 

diegene bescherming. Hij of zij mag in Nederland blijven en is vanaf dat moment een 

zogeheten statushouder: iemand met zicht op een toekomst in Nederland. Statushouders 
mogen hier blijven en hebben dus ook recht op woonruimte. Is een asielzoeker echter 

geen vluchteling volgens het Vluchtelingenverdrag dan moet de asielzoeker Nederland 

verlaten. Sinds de oorlog in Oekraïne eind februari van dit jaar uitbrak, vangen we ook 
vluchtelingen uit dat land op. Voor hen gelden andere regels dan voor andere 

vluchtelingen die door het COA worden opgevangen. Op de webpagina Opvang 

vluchtelingen Oekraïne vindt u hier meer informatie over. 

 
Waarom vangt Hoeksche Waard vluchtelingen op? 

De burgemeesters in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ), waar de Hoeksche 

Waard onder valt, nemen op verzoek van de Rijksoverheid ook hun verantwoordelijkheid 

om te zorgen voor een tijdelijke humane eerste opvang. Het college van gemeente 
Hoeksche Waard heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden in onze gemeente. 

Daaruit bleek dat op korte termijn crisisnoodopvang in De Lindenhoeve te realiseren 

was. Daarom is, vanuit een gevoelde verantwoordelijkheid en medemenselijkheid, 
besloten maximaal 100 mensen tijdelijk onderdak te bieden in onze gemeente. In onze 

regio hebben de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht al een 
crisisnoodopvang geopend. 

 

Hoe is de groep op te vangen vluchtelingen samengesteld? 

Het zijn naar verwachting mensen die net in Nederland zijn aangekomen. Zij zijn nog aan 
het begin in het proces van hun asielaanvraag. 

 

Waar komen deze vluchtelingen vandaan? 

Het COA bepaalt welke vluchtelingen waar worden ondergebracht. Naar verwachting 
zullen deze mensen oorspronkelijk uit Syrië, Eritrea en Afghanistan komen. 



Veiligheid 

 

Hoe is de beveiliging georganiseerd? 

De veiligheidsregio zorgt voor de dagelijkse leiding van de locatie. Daarnaast zijn 

gedurende 24 uur per dag 4 beveiligers aanwezig van een beveiligingsbedrijf dat hier 
ervaring mee heeft. Dit om de opvang voor zowel inwoners als de vluchtelingen zo goed 

en veilig mogelijk te laten verlopen. De beveiligers zijn herkenbaar. Verder is van 07.00 

tot en met 23.00 uur een locatiemanager voor de aansturing en begeleiding op de 
locatie aanwezig. 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. 

Het telefoonnummer van de opvanglocatie is: 06-22815542. 

 
Huisregels 

Om de opvanglocatie veilig en leefbaar te houden, worden huisregels gecommuniceerd 

die iedereen moet naleven. Als de huisregels worden overtreden, treffen we 

maatregelen. Strafbare feiten melden we altijd bij de politie. Mensen die meerdere 
malen overlast geven, worden verwijderd uit de locatie en onze gemeente. 

 

Veiligheidsteam en camera’s 

In de eerste weken van de opvangperiode komt het veiligheidsteam regelmatig bij 

elkaar voor afstemming. De politie, boa's, locatiebeveiliging en locatiemanagement 

nemen deel aan dit team om vroegtijdig signalen te delen en indien nodig maatregelen 
te treffen. Verder worden in en rondom De Lindenhoeve camera's geplaatst om 24/7 

beeld te hebben van de locatie. De camera's worden zo geplaatst dat alleen het terrein 

van De Lindenhoeve te zien is. 

 

In overleg met de huidige gebruikers en omgeving wordt geïnventariseerd wat de 
piekmomenten zijn rondom de locatie Lindenhoeve. De piekmomenten zijn de momenten 

waarop er veel bewegingen plaatsvinden buiten de locatie, bijvoorbeeld als de scholen 
uit zijn. Op deze piekmomenten treedt de beveiliging zichtbaar naar buiten om extra 

toezicht te houden tijdens deze momenten. 

 
Wat doet de gemeente aan het tegengaan van criminaliteit door vluchtelingen? 

De locatie wordt 24 uur per dag beveiligd, om de veiligheid te waarborgen en als 

aanspreekpunt voor mensen uit de opvang en omwonenden. Daarnaast is de politie op 
de hoogte van de crisisnoodopvanglocatie en staan zij in nauw contact met de 

locatiemanagers en beveiliging. Bij geweld of criminaliteit wordt volgens de Nederlandse 

wet opgetreden. Als omwonenden of anderen overlast waarnemen, kunnen zij dat 24 
uur per dag melden. 

 

Overige vragen 

 

Wat zijn de kosten voor de crisisnoodopvang voor gemeente Hoeksche Waard? 
Voor onze gemeente zijn geen kosten verbonden aan de crisisnoodopvang. Alle kosten 

voor opvang worden vergoed door de Rijksoverheid. 

 
Waar moeten de huidige gebruikers heen? 

De nabijgelegen scholen, verenigingen en de gebruikers van de gymzaal zijn 

geïnformeerd over de plannen. Op dit moment maken enkele verenigingen gebruik van 

het sociaal-cultureel centrum of zijn in de directe omgeving gehuisvest. De Lindenhoeve 
staat op de nominatie voor sloop per januari 2023. De huidige gebruikers zijn daarom al 

enige tijd op de hoogte van het feit dat zij naar een nieuwe locatie moeten. Dit 

gebeurt in afstemming met BRES accommodaties. Studio on Stage en de muziekschool 
zijn inmiddels verhuisd naar wijkgebouw ’t Gors. Uitgangspunt is dat het gebruik van de 

gymzaal voortgezet kan worden door de huidige gebruikers. Dit zijn basisschool Eben- 



Häezer en Dansschool DancingWise. Met hen zijn nadere afspraken gemaakt over de 

toegang tot het gebouw en de veiligheid van de directe omgeving. 

 

Organisaties in de buurt 

Het jongerencentrum Bij Frits maakt gebruik van hetzelfde gebouw, maar dit 
gebouwdeel heeft wel een andere toegang. Het jongerencentrum kan daarom op 

dezelfde wijze worden voortgezet als nu het geval is naast de opvang. We 

onderzoeken, op initiatief van het jongerenwerk/ Welzijn HW, de mogelijkheden om 
samen op te trekken in de begeleiding van bijvoorbeeld jongere vluchtelingen. Dit biedt 

mogelijk ook kansen. Het gebouw van muziekvereniging De Bazuin is vlakbij de opvang. 
Bazuin heeft al een aantal muziekworkshops georganiseerd. 

Hoe ziet de tijdsbesteding van deze vluchtelingen eruit? 

Begeleiding op de locatie is aanwezig. Op dit moment zijn er zo'n 40 vrijwilligers die 
activiteiten voor en met de bewoners organiseren. 

 

Onderwijs 
De verlenging tot 1 juli 2023 maakt het mogelijk om (taal)onderwijs te organiseren voor 

zowel kinderen als volwassenen. Dit is wel met de nodige uitdagingen, vanwege een 

landelijk tekort aan leraren en andere problematiek die hierbij komt kijken. Zoals de 
verschillende talen die de kinderen spreken. De kinderen van De Lindenhoeve in de leeftijd 

van primair onderwijs (4-12 jaar) gaan vanaf 23 januari 2023 naar school op locatie Het 
Uitzicht in Maasdam. Dit is dezelfde school waar ook de kinderen van asielzoekers in het 

AZC 's-Gravendeel naartoe gaan. Voor de doelgroep kinderen van 12 tot 18 jaar wordt hard 

gewerkt aan een goede oplossing voor voortgezet onderwijs, dit is een uitdaging. De 
internationale schakelklas (ISK) in Dordrecht is voor deze groep kinderen niet toegankelijk. 

Het Actief College biedt aan om deze kinderen in ieder geval een aantal uren in de week te 

ontvangen op deze middelbare school. Hier volgen zij dan wekelijks een programma 
passend bij het kind. Er zijn technische lessen zoals produceren, installeren, mobiliteit en 

transport maar ook zorg- en welzijn lessen. Voor de overige dagen kunnen deze kinderen 

aansluiten bij het volwassen taalonderwijs. 

Online taallessen 

Voor de volwassenen is inmiddels een taalaanbieder ingeschakeld om een passend 

programma te ontwikkelen voor online taallessen met begeleiding. Hiervoor worden 

tablets geregeld voor de bewoners om op te kunnen werken. Hierbij is ook een belangrijke 

rol weggelegd voor de vrijwilligers in de begeleiding en motivatie van de kinderen en 

volwassenen om onze taal te leren. 

 

Krijgen de vluchtelingen een uitkering? 
Voor vluchtelingen in de asielprocedure bestaat een aparte leefgeldregeling. Voor meer 

informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid. Het gaat hier om een andere 

(soberdere) regeling dan bij de Oekraïeners. 

 
Vragen 

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Mogelijk kunnen we op dit moment 

vanwege het korte tijdspad nog niet alle vragen beantwoorden. We houden zoveel 
mogelijk rekening met de omgeving en willen hinder of overlast voorkomen en mocht 

die zich voordoen beperken. Verder zorgen we ervoor dat er een aanspreekpunt komt 

waar u terecht kunt met vragen of meldingen. 

 

Informatie en nieuwsbrief 

Op de website www.gemeentehw.nl/crisisnoodopvang kunt u meer informatie vinden. 
Deze informatie wordt steeds aangevuld zodra meer bekend is. 

Op de website kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die we regelmatig 

uitbrengen om omwonenden en andere belangstellenden op de hoogte houden. 

 

Heeft u nu al vragen? 
Dan kunt u terecht bij het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoon: 14 0186 | 

088 – 647 36 47 of per e-mail: crisisnoodopvangobl@gemeentehw.nl . Ook kunt u zich 

hier melden als u als vrijwilliger een handje wilt helpen. 


