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ONDERWERP 
Crisis- en noodopvang Oekraïense vluchtelingen 
 
SAMENVATTING 
Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft een grote vluchtelingenstroom op 
gang gebracht naar Nederland. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft 
daarom opdracht gegeven om per regio een plan gereed te hebben om binnen 
twee weken 2.000 Oekraïense vluchtelingen op te kunnen vangen, vooralsnog 
uitgaande van een half jaar. Deze opgave komt bovenop de al bestaande acute 
tekorten aan opvangplekken voor asielzoekers uit andere landen.  
Dit geldt ook voor regio Kennemerland. Voorgesteld wordt om in Heemstede een 
aantal mogelijkheden te onderzoeken. Dit zijn het plaatsen van een schip, opvang 
in een aantal panden in bezit van de gemeente en opvang in noodwoningen. Dit 
voorstel sluit aan bij de aangenomen motie ‘Steun aan Oekraïne’ waarin wordt 
opgeroepen om op korte termijn opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te 
regelen in Heemstede. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Opdracht Ministerie van Veiligheid & Justitie (1 maart 2022) 
Motie ‘Steun Oekraïne’ (3 maart 2022) 
 
BESLUIT B&W  

1. In te stemmen met de verdere verkenning van en het voorbereiden van de 
benodigde procedures om tijdelijke crisis- en noodopvang te realiseren. 
Hierbij worden de volgende mogelijkheden onderzocht: 

a. noodwoningen te plaatsen voor tijdelijke crisis- en noodopvang 
van vooralsnog 40 Oekraïense vluchtelingen op een nader te 
bepalen locatie; 

b. locaties Kerklaan 61 en Glipperweg 57 in te zetten voor tijdelijke 
crisis- en noodopvang van in totaal ongeveer 45 Oekraïense 
vluchtelingen;  

c. een schip te plaatsen in Heemstede voor een maximale periode 
van een half jaar voor tijdelijke crisis- en noodopvang van 
ongeveer 80 Oekraïense vluchtelingen; 

2. De raad te informeren over de uitkomsten onder besluit 1. 
3. De raad voor te stellen in te stemmen met het instellen van een reserve 

crisis- en noodopvang van 1 miljoen euro, ten laste van de algemene 
reserve en deze met op termijn beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor 
exploitatie en realisatie van crisis- en noodopvang te verrekenen; 

4. De raad voor te stellen in te stemmen met onttrekkingen door het college 
aan deze reserve, voor zover het door het college geaccordeerde 
voorstellen betreft die voldoen aan de voorwaarden dat kosten te relateren 
zijn aan de realisatie en exploitatie van de crisis- en noodopvang en dat de 
raad hierover wordt geïnformeerd;  
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5. De besluiten 3 en 4 voor te leggen aan de raad voor behandeling in de 
extra raadsvergadering van 11 maart 2022  (A-stuk). 

 
 
BESLUIT RAAD 
De raad van de gemeente Heemstede; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2022 
 
besluit: 

1. In te stemmen met het instellen van een reserve crisis- en noodopvang 
van 1 miljoen euro, ten laste van de algemene reserve en deze met op 
termijn beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor exploitatie en realisatie 
van crisis- en noodopvang te verrekenen; 

2. In te stemmen met onttrekkingen door het college aan deze reserve, voor 
zover het door het college geaccordeerde voorstellen betreft die voldoen 
aan de voorwaarden dat kosten te relateren zijn aan de realisatie en 
exploitatie van de crisis- en noodopvang en dat de raad hierover wordt 
geïnformeerd. 

 
De raad voornoemd,  
 
de griffier, de voorzitter, 
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AANLEIDING  
In de nacht van 23 op 24 februari jl. is Rusland een aanvalsoorlog begonnen tegen 
Oekraïne. Samen met diverse andere Nederlandse gemeenten en gemeentelijke 
koepelorganisatie VNG, keurt ook de gemeente Heemstede de Russische agressie 
af en spreekt steun uit voor de Oekraïense bevolking en voor Russische burgers 
die tegen deze oorlog zijn. 
 
Door het conflict is een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Naar schatting zijn 
inmiddels twee miljoen Oekraïners op de vlucht geslagen en de verwachting is dat 
dit nog verder toeneemt. Ook in Nederland krijgen we te maken met grote 
aantallen vluchtelingen. De acute nood in Oekraïne, de humanitaire nood in 
omringende landen en de opvangopgave voor Oekraïners beschouwt het kabinet 
als een crisis. Naar aanleiding hiervan richt het kabinet zich tot de Nederlandse 
regio’s en gemeenten. 
 
Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft op 1 maart 2022 opdracht gegeven 
om per regio een plan gereed te hebben om binnen twee weken minimaal 2.000 
vluchtelingen op te kunnen vangen. Vanwege de status van Oekraïners in Europa 
is het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) niet primair verantwoordelijk voor de 
eerste opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne. Hoewel het COA zich wel op 
haar rol beraadt, zijn de gemeenten aan zet. Dit geldt ook voor de 9 gemeenten in 
de regio Kennemerland: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, 
Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Ook de gemeente 
Heemstede draagt hieraan bij en zal de gevolgen hiervan ervaren.  
 
Oekraïners die zich voor de start van de oorlog in Nederland bevonden, hebben 
een verblijfstitel anders dan asiel. Voor deze groep moet daarom in voorkomende 
gevallen worden bezien of er verblijfsrechtelijke aspecten zijn, zoals aflopende 
visa, zodat waar nodig kan worden voorzien in verblijfsrechtelijke mogelijkheden. 
Ook voor Oekraïners die als gevolg van de oorlog naar Nederland komen is het 
niet nodig om asiel aan te vragen om rechtmatig verblijf in Nederland te verkrijgen. 
 
Om in Heemstede in de tijdelijke crisis- en noodopvang van Oekraïense 
vluchtelingen te kunnen voorzien, wordt voorgesteld om een aantal mogelijkheden 
verder te verkennen en benodigde procedures op te starten. Hierbij wordt 
uitgegaan van tijdelijk verblijf voor ten minste een half jaar. De daadwerkelijke 
looptijd en omvang van de opvang is nu nog niet duidelijk en hangt af van de 
instroom van het aantal Oekraïense vluchtelingen en de duur van de oorlog. Bij de 
verdere verkenningen wordt rekening gehouden met tijdelijke mogelijkheden voor 
een half jaar, de gevolgen voor de omgeving en de gevolgen voor omwonenden. In 
de regio Kennemerland is afgesproken dat de opvang van vluchtelingen wordt 
verdeeld naar rato van het aantal inwoners. Dit betekent voor Heemstede dat in 
iedere geval rond de 100 vluchtelingen moeten worden opgevangen. Voorgesteld 
wordt om daarom in te zetten op de verdere verkenning van verschillende opvang 
mogelijkheden en het starten van de voorbereiding van de benodigde procedures 
ten behoeve van:  

- Tijdelijke crisis- en noodopvang in nog te plaatsen noodwoningen voor 
vooralsnog 40 Oekraïense vluchtelingen op een nader te bepalen locatie; 

- Tijdelijke crisis- en noodopvang in het pand Kerklaan 61 en Glipperweg 57 
voor totaal ongeveer 45 Oekraïense vluchtelingen. Voor wat betreft de 
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Kerklaan gaat het om opvang tot het moment dat duidelijk is of de 
Kerklaan ingezet wordt voor andere doeleinden; 

- Het tijdelijk plaatsen van een schip voor crisis- en noodopvang van 
ongeveer 80 Oekraïense vluchtelingen. 

Dit is naast de mogelijkheid voor opvang in andere panden die in het bezit zijn van 
de gemeente, kerken, op landgoederen, bedrijfseigenaren en particulieren die 
tijdelijke opvangplekken beschikbaar willen stellen. Ook opvang die niet vanuit de 
gemeente beschikbaar worden gesteld, vergt enige coördinatie. Op de 
gemeentelijke website wordt verwezen naar de mogelijkheden om je hiervoor aan 
te melden. Met de kerken is inmiddels ambtelijk contact gezocht voor een eerste 
verkenning naar mogelijkheden, ook de eerste bedrijven hebben zich gemeld.  
 
Motie ‘Steun Oekraïne’ (3 maart 2022) 
Het voorstel voor nader onderzoek op bovengenoemde mogelijkheden sluit aan bij 
de unaniem aangenomen Motie ‘Steun Oekraïne’. Hierin wordt het college 
opgeroepen om op korte termijn opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te 
regelen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van panden die in het bezit zijn 
van de gemeente en inwoners op te roepen om kamers beschikbaar te stellen. 
Tijdens het debat over de motie is ook gesproken over een voorstel voor het 
instellen van een reserve, dat is verwerkt in dit voorstel. 
 
Relatie tot opvang asielzoekers en statushouders 
Sinds het begin van dit jaar hebben we in onze regio een start gemaakt met het 
vinden van nood- en vervolgopvang voor asielzoekers en statushouders, gelet op 
de overbezetting in de reguliere opvangcentra en het tekort aan huisvesting voor 
statushouders. De mogelijke komst van een groot aantal vluchtelingen vanuit 
Oekraïne, komt bovenop de al bestaande acute tekorten aan opvangplekken voor 
asielzoekers uit andere landen. De nood- en vervolgopvang voor asielzoekers en 
statushouders is een belangrijke opdracht en blijft onverkort staan. De gemeente 
Heemstede heeft in overleg met de regio aangegeven een zogenaamde 
tussenlocatie voor 15-20 statushouders te willen realiseren. Daar komen we met 
een apart voorstel bij u op terug. 
 
MOTIVERING 
We richten ons in eerste instantie op crisis- en noodopvang die snel te realiseren 
is, want de nood is hoog. Hieronder zetten we de opties uiteen, welke 
verschillende doorlooptijden kennen en daarmee verschil in mogelijke realisatie. 
We stellen voor om op alle genoemde mogelijkheden in te zetten om bij te kunnen 
dragen aan de regionale opgave. Ook gaan we in op de door te lopen ruimtelijke 
procedures en de participatie en communicatie. 
Terwijl we hiermee bezig zijn houden we oog voor locaties die, als de stroom 
vluchtelingen toe blijft nemen, later ingezet kunnen worden. Voor dit laatste worden 
ook inwoners, bedrijven en instellingen zoals kerken en eigenaren van 
landgoederen, gevraagd zich te melden als zij in het bezit zijn van panden of 
gronden die hiervoor ingezet kunnen worden. Op die manier kan de gemeente 
bijhouden en alvast onderzoeken welk van de aangeboden opties geschikt zijn en 
zorgen dat er een plan ligt is als er meer vluchtelingen komen. Daarnaast starten 
we na het raadsbesluit een inzamelingsactie ten behoeve van de inrichting van de 
locaties de van crisis- en noodopvang.  
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Tijdelijke crisis- en noodopvang in noodwoningen 
Noodwoningen worden ingezet daar waar acute woningnood is, soms worden het 
ook wel containerwoningen of noodunits genoemd. Door de opdracht in Nederland 
voor opvang van asielzoekers en statushouders is er een krapte ontstaan voor dit 
soort noodwoningen. We zijn in overleg met onder andere het Rijksvastgoed 
bedrijf, ons eigen netwerk en de provincie om te bezien waar zo snel mogelijk 
noodwoningen te vinden zijn. We zijn aan het verkennen welke plekken in 
Heemstede in aanmerking komen om de noodwoningen te plaatsen. Gezien de 
plekken die nu in beeld zijn denken we aan mogelijkheden voor opvang in 
noodwoningen (circa 24m2) voor 40 Oekraïense vluchtelingen. Noodwoningen 
worden normaal gesproken daar geplaatst, waar geen bouwvlak in het 
bestemmingsplan is opgenomen. In de regel is hiervoor een (tijdelijke) 
omgevingsvergunning voor het bouwen en het afwijken van het bestemmingsplan 
(bouwen buiten het bouwvlak) nodig.  
Kanttekening:  
Bij het op korte termijn plaatsen van noodwoningen is het belangrijk dat we zorgen 
voor de juiste aansluitingen, daarmee komen alleen plekken in beeld waar dit snel 
te realiseren is of waar aansluitingen voor elektra, riool en dergelijke al aanwezig 
zijn. Ook kan op sommige plekken instemming van de provincie nodig zijn.  
 
Tijdelijke crisis- en noodopvang in het pand Kerklaan 61 en Glipperweg 57  
Kerklaan 61 (voormalig politiebureau) 
Vooruitlopend op een definitieve keuze voor het gebruik van dit pand kan het pand 
ingezet worden voor tijdelijke crisis- en noodopvang van Oekraïners. In dit pand 
passen tijdelijk rond de 30 opvangplekken in sobere vorm. Het pand moet hiervoor 
enigszins worden aangepast. Ook is een (tijdelijke) omgevingsvergunning voor het 
afwijken van het bestemmingsplan benodigd, omdat de huidige bestemming 
‘Kantoor’ is.  
Kanttekening: 
Op hele korte afstand van de Kerklaan 61 staan woningen, de privacy voor zowel 
de vluchtelingen als de omwonenden in de Kerklaan moet in acht worden 
genomen, hiervoor zullen we in overleg met de omwonenden praktische 
oplossingen met elkaar afstemmen. Voor deze locatie is al een 
omgevingsvergunningprocedure voor het afwijken van het bestemmingsplan 
gestart om het pand als wissellocatie voor onderwijs te kunnen gebruiken. De 
procedure bevindt zich nu in de fase van de beantwoording van de zienswijzen. 
De lopende procedure naar de indieners van de zienswijzen (en ook naar de 
omwonenden) wordt eerst afgehandeld. Dit betekent dat naar hun wordt 
gecommuniceerd, dat de procedure voor de onderwijsfunctie niet wordt voortgezet 
en dat hun bezwaren -voor zover relevant- worden betrokken bij de nieuwe 
procedure. 
 
Glipperweg 57 (Princehof) 
Het pand in bezit van de gemeente werd voorheen gebruikt door WIJ Heemstede 
voor welzijnsactiviteiten. Na vertrek van WIJ Heemstede uit het pand wordt het 
gebruikt door Harmonie St. Michael als oefenruimte en opslag van de instrumenten 
en door Stichting Hartekamp voor trainingen. Beide partijen weten dat het gebruik 
tijdelijk is in afwachting van een definitieve bestemming. Beëindiging van dit 
gebruik kan in overleg op korte termijn plaatsvinden om het pand tijdelijk in te 
kunnen zetten voor crisis- en noodopvang. In dit pand passen ongeveer 10-15 
opvangplekken. De huidige bestemming van het pand is “Maatschappelijk”. Het 
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gebruik als tijdelijke crisis- en noodopvang past daarmee in het bestemmingplan 
en is er geen ruimtelijke procedure nodig.  
Kanttekening: 
De verwachting is dat er door de Harmonie een beroep wordt gedaan op de 
gemeente om te zoeken naar een andere oefenruimte en met name voor opslag 
van de instrumenten. Uiteraard pakken we dit in gezamenlijkheid op, net als in het 
verleden. 
 
Tijdelijke crisis- en noodopvang op een schip 
In navolging van andere gemeenten zijn we aan het verkennen wat de 
mogelijkheden zijn voor het tijdelijk aanleggen van een schip voor crisis- en 
noodopvang van ongeveer 80 Oekraïense vluchtelingen. Gezien de afmetingen 
van het schip zijn alleen het Zuider Buiten Spaarne en de Ringvaart breed en diep 
genoeg om een schip van de benodigde omvang van een ligplaats te voorzien. 
Voor het innemen van een ligplaats is in beginsel een omgevingsvergunning, dan 
wel een ontheffing van de provincie nodig. Voor de Heemsteedse wateren is de 
Verordening openbaar water Heemstede 2016 is van toepassing. 
Kanttekeningen:  
Zowel de Ringvaart als het Zuider Buiten Spaarne zijn niet ingericht voor het 
aanmeren van dit soort grote schepen. Dit betekent dat de waterdiepte aan de 
oever niet diep genoeg is. Om een schip aan te kunnen leggen moet het een flink 
aantal meter vanaf de kant neergelegd worden aan een voor een schip van deze 
omvang geschikte aanmeervoorziening en moet het schip via een loopsteiger 
benaderd worden. Het schip is daarnaast ongeveer 10 meter breed, wat betekent 
dat het in de vaarroute voor beroepsvaart komt te liggen. In overleg met de 
provincie wordt verder verkend wat de mogelijkheden zijn in verband met de 
benodigde doorgang van de beroepsscheepvaart. Verder is het een aandachtpunt 
dat de Ringvaart het grondgebied is van de Haarlemmermeer.  
 
Algemene opmerkingen planologische procedures  
De volgende planologische procedures zijn op hoofdlijnen nodig per optie: 

- Noodwoningen: 
o (tijdelijke) omgevingsvergunning voor het bouwen en het afwijken 

van het bestemmingsplan (bouwen buiten het bouwvlak).  
- Kerklaan 61:  

o (tijdelijke) omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan is, omdat de huidige bestemming ‘Kantoor’ is.  

- Glipperweg 57  
o Geen ruimtelijke procedure benodigd. 

- Schip:  
o (tijdelijke) omgevingsvergunning, dan wel een ontheffing van de 

provincie. 
 
De concrete locatie(s) en de belangenafweging zullen na onderzoek worden 
voorgelegd aan de raad, zodat zij na akkoord het college opdracht kunnen geven 
voor de start van de benodigde omgevingsvergunningsprocedures. De concrete 
locatie(s) en de start van de benodigde omgevingsvergunningsprocedure zullen na 
onderzoek en belangenafweging worden voorgelegd aan college en raad. 
Vervolgens kan de tijdelijke crisis- en noodvoorziening geplaatst en/of ingericht 
worden, terwijl de aanvraag voor tijdelijke omgevingsvergunning is ingediend (bij 
inrichten Glipperweg 57 niet nodig). Een inwoner kan dan alsnog een verzoek tot 



Raadsbesluit 
Raadsvergadering: 11 maart 2022 

996989 7/9 

handhaving indienen, er is echter door de lopende procedure zich op legalisatie 
van de tijdelijke crisis- en noodvoorziening. Concrete zicht op legalisatie is een 
bijzondere omstandigheid op grond waarvan het college moet afzien van 
handhaving.  
 
Duur omgevingsvergunningprocedure 
Wanneer de benodigde omgevingsvergunningsprocedures zijn gestart, is er sprake 
van een minimale termijn van 8 à 9 weken, te rekenen vanaf het moment van 
indiening van de omgevingsvergunningaanvraag (de wettelijke afhandelingstermijn 
is 14 weken). Dit is inclusief een ter inzage termijn van vier weken. Nadat de 
omgevingsvergunning is verleend, staat de reguliere procedure van bezwaar en 
beroep open. Hiermee is bij de bovengenoemde termijnen geen rekening 
gehouden. 
 
Participatie en communicatie rondom locaties voor crisis- en noodopvang 
De participatie en communicatie van de verschillende crisis- en noodopvang 
mogelijkheden is erop gericht om samen met de inwoners, betrokken organisaties 
en de vluchtelingen zo snel mogelijk een veilige en leefbare opvang te realiseren 
voor alle partijen. Iedere opvangmogelijkheid behoeft maatwerk om de 
omwonenden te betrekken, de factor ‘tijd’ is hierbij een belangrijk aspect. De nood 
is hoog, mensen die vluchten uit een land in oorlog hebben onderdak nodig. Dat 
betekent dat we snelle besluiten moeten kunnen nemen. Het is belangrijk om in de 
communicatie en participatie de verwachtingen zorgvuldig te managen en helder te 
communiceren waarover inwoners wel en niet kunnen meepraten. De 
mogelijkheden voor opvanglocaties in Heemstede beperkt. In de paragraaf 
communicatie en participatie gaan we hier verder op in.   
 
Conclusie 
De conclusie is dat verschillende planologische procedures nodig zijn, naast een 
verdere verkenning voor locaties. Dat wil niet zeggen dat we niet snel crisis- en 
noodopvang kunnen realiseren. Door inzet op alle mogelijkheden willen we 
Oekraïense vluchtelingen zo snel mogelijk en zo goed en veilig mogelijk opvangen 
met oog voor de omgeving en omwonenden. Door op alle mogelijkheden in te 
zetten hopen we crisis- en noodopvang in de sporthal en tenten te voorkomen. 
Mocht de acute nood hoger worden moeten we schakelen naar een volgend 
scenario.  
 
FINANCIËN 
De kosten die we ten aanzien van de bovengenoemde opties voorzien zijn:   

- Aanschaf 10 tweedehands noodwoningen en 30 nieuwe noodwoningen in 
totaal geschat op € 550.000; 

- Kosten huur volledig ingericht schip: een eerste offerte kwam neer op        
€ 950.000 -  inclusief schoonmaak, catering, beveiliging etc; 

- Overige locatiekosten bijvoorbeeld met betrekking tot riolering, water, 
elektra, veiligheid, aanpassing pand en onvoorzien (PM).  

Op basis van de bovenstaande inschatting van kosten stellen we een reserve 
crisis- en noodopvang voor van 1 miljoen euro. Zodat we snel en op korte termijn 
kunnen handelen. Op dit moment wordt er regionaal geïnventariseerd wat de 
kosten zijn voor de gemeenten en meegenomen in het landelijk overleg met het 
Rijk. De inmiddels toegezegde vergoeding voor realisatie en exploitatie van crisis- 
en noodopvang vanuit het Rijk worden verrekend met de reserve crisis- en 
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noodopvang. Over de wijze van vergoeden van het Rijk moeten nog nadere 
afspraken worden gemaakt. Om deze financiële stromen inzichtelijk te houden 
stellen we een reserve voor, waar zowel inkomsten als uitgaven goed gemonitord 
en in beeld gebracht worden. 
 
De in te stellen reserve crisis- en noodopvang wordt ten laste gebracht van de 
algemene reserve. De hoogte van de algemene reserve wordt in dat geval 
verminderd met 1 miljoen. De hoogte van de algemene reserve na aftrek van dat 
miljoen is € 23.532.266,83. 
 
Tot slot stellen we voor dat het college onttrekkingen kan doen aan deze reserve, 
zoals in raadsbesluitpunt 2 wordt besloten. Zodat het college snel en op korte 
termijn kan handelen. Het college kan op die manier voorstellen die voldoen aan 
de voorwaarde dat kosten te relateren zijn aan exploitatie en realisatie van de 
crisis- en noodopvang, snel besluiten en aan de raad hierover verantwoording 
afleggen. 
 
PLANNING/UITVOERING 

• Raadsbesluit 11 maart 2022 

• Informatiebijeenkomst inwoners over de stand van zaken crisis- en 
noodopvang zo spoedig mogelijk na raadsbesluit 

• Start inzamelingsactie met concrete verzoeken voor spullen, met name ten 
behoeve van inrichting locaties 

• Besluit definitieve locaties en start planologische procedure college en 
raad zo spoedig mogelijk, ook dit kan een extra raadsvergadering 
betekenen  

• Participatie en communicatie per locatie 

• Voor de uitvoering van de overige punten uit de motie komen we zo 
spoedig mogelijk met een apart voorstel. De website van de gemeente is 
inmiddels ingericht met een tegel ‘hulp en initiatieven Oekraïne’ 

• Wanneer nodig komen we terug met een apart voorstel voor crisis- en 
noodopvang op overige locaties zoals eerder genoemd; andere panden in 
bezit van de gemeente, kerken, landgoederen, bedrijven en particuliere 
initiatieven. 

Uiteraard wordt de raad op de hoogte gehouden door middel van collegeberichten. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
De opvang van vluchtelingen is niet iets wat je als gemeente alleen doet, je doet 
het met elkaar, als samenleving. De participatie en communicatie gaat dan ook 
verder dan de locaties die in voorliggend stuk genoemd worden, we richten ons op 
het informeren en verbinden en op de participatie en communicatie rondom de 
locaties voor crisis- en noodopvang. 
 
Er wordt zo spoedig mogelijk een informatiebijeenkomst voor inwoners 
georganiseerd na bespreking in de extra raadsvergadering, met als doel de stand 
van zaken te geven over de verdere verkenningen. Daarna volgen er participatie 
en communicatie momenten per locatie. Ook zorgen we voor een contactpersoon 
waar mensen terecht kunnen voor vragen en initiatieven voor hulp rondom de 
locaties. Tot slot starten we een inzamelingsactie met concrete verzoeken voor 
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spullen, zoals kasten, bedden en dergelijke met name ten behoeve van inrichting 
locaties en ondersteuning van de vluchtelingen. 
 
Een speciale webpagina is opgezet op de gemeentelijke website. Inwoners kunnen 
hier nu al terecht met vragen of voor informatie. Deze webpagina vormt samen met 
inzet van ‘de socials’ zoals facebook, de basis van de communicatie. Tijdens het 
gehele proces wordt deze pagina bijgehouden met nieuwe informatie, zodra deze 
beschikbaar is. Lokale initiatieven worden geplaatst op onze website 
wijmakenheemstede.nl. Particulieren die opvang willen bieden verwijzen we door 
naar Takecarebnb. Dit is een tussenorganisatie die landelijk wordt ingezet om 
ervoor te zorgen dat deze mensen op de juiste manier ondersteuning krijgen bij 
hun initiatief. Een en ander wordt regionaal afgestemd en zoveel mogelijk op 
dezelfde manier gecommuniceerd in de regio Kennemerland. 
 

 
 


