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Zaaknummer : 1009397 
Team : Welzijnszaken Heemstede  
Portefeuillehouder(s) : A.C. Nienhuis/ A. Van der Have 
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Collegebericht: stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen in Heemstede 
 
Aanleiding 
De ontwikkelingen rondom de stroom vluchtelingen uit Oekraïne volgen elkaar snel 
op. Door middel van een collegebericht wordt de raad geïnformeerd over de laatste 
stand van zaken met betrekking tot de opvang van Oekraïners in Heemstede. Voor 
meer actuele informatie over de opvang van Oekraïners en over lokale initiatieven, 
verwijst het college u naar de sociale kanalen en de website van de gemeente. 
 
Algemeen 
Op 24 februari begon de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. De grove 
aantasting van de internationale rechtsorde door Rusland raakt ons allemaal. Het 
is een ernstige aanval op vrijheid, democratie en mensenrechten in de wereld. Het 
uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft een grote vluchtelingenstroom op gang 
gebracht. Het is nog niet te voorzien hoe groot de stroom naar Nederland zal zijn, 
maar de verwachting is dat het om vele tienduizenden vluchtelingen zal gaan. Ook 
de gemeente Heemstede wil steun bieden aan de Oekraïners die door oorlog uit 
eigen land zijn verdreven. De gemeente neemt hierin haar verantwoordelijkheid en 
werkt zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen om op korte termijn opvang te bieden voor Oekraïners in Heemstede.  
Daarnaast heeft de gemeente een taak in het stroomlijnen van lokale initiatieven, 
het coördineren van vrijwilligers en het inrichten van een communicatiestructuur. 
De komst van mogelijk grote groepen Oekraïense vluchtelingen komt bovenop al 
bestaande tekorten aan opvangplekken voor statushouders uit andere landen. Ook 
dit is een belangrijke opdracht die voor de gemeente onverkort blijft staan. 
Hieronder leest u de gebeurtenissen van de afgelopen weken. 
 
Opvangplekken in Heemstede 
De gemeenten in Kennemerland staan voor de gezamenlijke opdracht om op korte 
termijn minimaal 2000 opvangplekken te realiseren. Ook de gemeente Heemstede 
is hard aan de slag gegaan om op korte termijn minimaal 100 Oekraïense 
vluchtelingen op te kunnen vangen. Daarvan zijn inmiddels de eerste 32 plekken 
gereed. Bij het realiseren van opvangplekken wordt uitgegaan van een tijdelijk 
verblijf voor ten minste een half jaar, maar wordt er tegelijkertijd nagedacht over de 
langere termijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevolgen voor de 
omgeving en voor omwonenden.  
 
1. Tijdelijke crisis- en noodopvang in pand Kerklaan 61 
Het voormalige politiebureau aan de Kerklaan 61 heeft een ware metamorfose 
ondergaan en is in een week tijd in gereedheid gebracht met 32 opvangplekken. 
Dit wordt de komende periode verder uitgebreid naar ongeveer 40 plekken. 
Medewerkers van de gemeente hebben het pand samen met een grote groep 
vrijwilligers en met medewerking van Wij Heemstede en De Snuffelmug ingericht 
met 10 slaapkamers, een keuken- en wasgedeelte en een grote 
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gemeenschappelijke leefruimte. Het pand is vervolgens door de GGD en de 
brandweer getoetst en akkoord bevonden. Maandag wordt het aantal douches met 
5 uitgebreid.  
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Bemensing: 
Op de locatie is er tussen 8-22 uur ondersteuning aanwezig van onder andere een 
locatiemanager, coördinatoren en vrijwilligers. Daarnaast is er 24/7 receptie 
aanwezig. Vanuit de VRK is er op verzoek psychosociale hulp beschikbaar. Ook is 
er een groepje van lokale tolken samengesteld die van grote waarde zijn in het 
contact met de vluchtelingen (waaronder 2 gevluchte Oekraïners die op een 
andere locatie gehuisvest zijn en goed Engels spreken).  
 
Dinsdag 22 maart eerste opvang: 
Vluchtelingen worden aangemeld bij het regionale coördinatiepunt in Haarlem. Op 
basis van beschikbare plekken en type opvanglocaties worden zij vervolgens 
toegewezen aan de omliggende gemeenten. Afgelopen dinsdag zijn de eerste 
Oekraïense vluchtelingen aan Heemstede toegewezen en op de Kerklaan 
ontvangen. Deze groep van 20 personen (12 volwassenen en 8 kinderen) maakt 
het naar omstandigheden goed. Men geeft aan zich veilig te voelen en tot rust te 
komen. De persoonlijke aandacht en ondersteuning wordt zeer gewaardeerd. Een 
deel van de mensen zoekt rust. Een ander deel wil graag actief meehelpen bij het 
uitvoeren van klussen die gedaan moeten worden. Het gezamenlijk schoonhouden 
van gemeenschappelijke ruimtes zoals de keuken wordt als vanzelfsprekend 
gezien.  
 
Eten en drinken 
De eerste periode, totdat de bovenverdieping op de Kerklaan is verbouwd met een 
ruime keuken, wordt het ontbijt en avondeten op de locatie aangeboden. De lunch 
wordt in de kantine van het Raadhuis verzorgd.  
 
Inschrijven in BRP en leefgeld 
Alle mensen zijn inmiddels ingeschreven in de BRP zodat ze een BSN-nummer 
hebben en bijvoorbeeld een bankrekeningnummer kunnen openen waarop 
geld/salaris gestort kan worden. De verwachting is dat er binnen 4 weken een 
landelijke regeling operationeel is waarbij vluchtelingen een bepaald bedrag voor 
leefgeld gestort krijgen. Vanaf dat moment kunnen zij zelf inkopen doen voor 
levensonderhoud. 
 
2. Tijdelijke crisis- en noodopvang aan de Glipperweg 57 
Ook het pand Glipperweg 57 zal in de komende weken gereed worden gemaakt 
om als tijdelijke crisis- en noodopvang te dienen. De werkzaamheden daarvoor 
gaan binnenkort van start. 
 
3. Tijdelijke crisis- en noodopvang in noodwoningen 
De gemeente heeft 30 noodwoningen aangekocht voor de opvang van 60 
vluchtelingen. De woningen zijn voorzien van sanitair (of er wordt sanitair geregeld 
op een centrale plek), keukenblok en ventilatie en worden ingericht met bedden en 
een koelkast. Elke noodwoning biedt plek aan twee personen of aan een klein 
gezin. Een aantal van deze noodwoningen moet nog gebruiksklaar worden 
gemaakt. Dit gebeurt in de komende weken. Op dit moment wordt in kaart 
gebracht wat geschikte locaties zijn in Heemstede om deze noodwoningen te 
plaatsen, rekening houdend met de omgeving en omwonenden.  
Het besluit hierover wordt voorbereid en zo spoedig mogelijk aan de 
gemeenteraad voorgelegd.  
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4. Schip als opvanglocatie 
Op dit moment wordt eerst ingezet op het verder gereed maken van de 1e 
verdieping op de Kerklaan en de plaatsing van de noodwoningen. Daarna komt 
eventueel het schip in beeld als opvanglocatie. 
 
5. Overige locaties 
Naast de locaties waar de gemeente mee aan de slag is, wordt gekeken naar 
locaties die mogelijk later ingezet kunnen worden. Hiervoor 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 de website van de gemeente kan men zich hiervoor opgeven. 
Er zijn ook inwoners in Heemstede die bereid zijn in hun eigen huis onderdak te 
bieden aan Oekraïners. Deze mensen kunnen zich opgeven via takecarebnb.nl. 
 
Relatie tot opvang statushouders 
Begin van dit jaar is er in de regio Kennemerland gestart met het vinden van nood- 
en vervolgopvang voor statushouders, gelet op de overbezetting in de reguliere 
opvangcentra en het tekort aan huisvesting voor statushouders. De komst van een 
groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne en de inrichting van crisis- en noodopvang 
voor deze groep, komt boven op de 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.  
 
Sociaal plan  
In het regionaal portefeuillehouders overleg van het sociaal domein worden 
bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot een sociaal plan voor 
de vluchtelingen uit Oekraïne. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat Oekraïense 
vluchtelingen onder andere naar school kunnen, de taal leren, de beschikking 
krijgen over leefgeld en naar werk worden begeleid. Het is nog niet te voorzien hoe 
de situatie in Oekraïne zich gaat ontwikkelen en hoe lang de vluchtelingenstroom 
gaat voortduren. Oekraïense vluchtelingen hebben recht op school en werk en met 
een sociaal plan kan ervoor worden gezorgd dat mensen zo snel mogelijk 
onderdeel worden van de samenleving. 
 
De uitgangspunten sluiten aan bij de huidige praktijk van asielzoekers en 
statushouders als het gaat om wonen, werk, opleiding, inkomen, maatschappelijke 
begeleiding en andere vormen van ondersteuning en hulp. De Oekraïners krijgen 
in het kader van deze begeleiding geen prioritaire status boven andere groepen. 
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de wethouders sociaal domein. Regionale 
afstemming vindt plaats in het regionaal portefeuillehoudersoverleg. 
 
Inzamelingsactie  
De bereidheid in Heemstede om mee te helpen is hartverwarmend. Gezien de 
overweldigende bijdrage van inwoners in het doneren van huisraad en kleding, is 
besloten om de inzamelingsactie in zijn geheel naar kringloopwinkel De 
Snuffelmug te verplaatsen. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om op Plein1 
kleding en spullen in te leveren. Meer over de inzamelingsacties is terug te vinden 
op de website van de gemeente.  
 
 

http://www.takecarebnb.nl/
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Inzet vrijwilligers 
Veel vrijwilligers hebben zich gemeld om te helpen. Het is echter op dit moment 
nog niet precies duidelijk wat de behoefte van mensen is die hier pas net zijn 
aangekomen. Het is daarom nog niet mogelijk om iedereen in te zetten die zich 
heeft aangemeld. De komende tijd verwachten we nog meer locaties nodig te 
hebben. Ook bij deze locaties is er straks hulp nodig. Vrijwilligers die iets willen 
betekenen, kunnen dat op de volgende manieren doorgeven: 

• Op Kerklaan 61 hangt elke dag een lijst waarop losse klussen staan waar 
die dag hulp bij nodig is. Men kan tussen 10.00 en 10.15 uur langskomen 
om zich in te schrijven. Het kan natuurlijk voorkomen dat er die dag geen 
klussen zijn. 

• Indien men meerdere dagen kan helpen of specifieke vaardigheden heeft, 
kan contact opgenomen worden met het Vrijwilligerspunt. Zij zijn maandag 
t/m donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur telefonisch bereikbaar op 023-
5483828. Men kan ook mailen naar heemstede@wehelpen.nl. 

 
Communicatie en participatie  
De gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die hierdoor op 
gang is gekomen, worden ook in Heemstede ervaren. Het is de taak van de 
gemeente om haar inwoners zo goed mogelijk hierop voor te bereiden, ze goed te 
informeren en de gelegenheid te bieden om met elkaar het gesprek te voeren. 
Communicatie vindt onder andere plaats via regelmatige updates op de 
gemeentelijke website, bewonersbijeenkomsten en de sociale kanalen.  
 
Informatiebijeenkomst omwonenden 
Er wordt een besluit voorbereid om geschikte locaties in Heemstede om 
noodwoningen te plaatsen vast te stellen. Omwonenden van opvanglocaties 
worden per brief op de hoogte gebracht over de stand van zaken met betrekking 
tot locaties bij hen in de buurt. Daarnaast wordt er per locatie een 
informatiebijeenkomst georganiseerd waar gelegenheid is voor omwonenden om 
vragen te stellen en om zich op te geven om mee te helpen. Afhankelijk van de 
besluitvorming is het voornemen is om de bijeenkomsten begin april te 
organiseren.  
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