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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. 
 
Regionale opgave opgeschaald 
De Rijksoverheid heeft op 4 maart 2022 opdracht gegeven om op korte termijn per 
regio voor minimaal 2000 Oekraïense vluchtelingen opvang te realiseren. In regio 
Kennemerland is afgesproken dat de opvang van vluchtelingen wordt verdeeld 
naar rato van het aantal inwoners. Dit betekent voor Heemstede dat minimaal 100 
vluchtelingen met spoed moeten worden opgevangen. Omdat de instroom van het 
aantal vluchtelingen echter nog steeds toeneemt en de opvanglocaties binnenkort 
vol raken, heeft het kabinet op 25 april 2022 de aanvullende opdracht gegeven om 
vóór 23 juni a.s. per regio met nog eens 1000 bedden op te schalen. Dit betekent 
voor Heemstede dat er bovenop de 100 plekken nog eens 50 extra plekken dienen 
te worden gerealiseerd. In het totaal 150 plekken.  
 
Op dit moment worden er in Kennemerland 1595 Oekraïense vluchtelingen in  
gemeentelijke opvanglocaties (GOO) opgevangen. Daarnaast worden er nog eens  
1243 Oekraïners opgevangen in particuliere opvang. 
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Gemeentelijke opvang Oekraïne (GOO) in Heemstede 
Ook de gemeente Heemstede draagt bij aan de regionale opgave en is hard aan 
de slag op korte termijn minimaal 150 vluchtelingen uit Oekraïne in gemeentelijke 
opvanglocaties (GOO) op te kunnen vangen. Op dit moment zijn er 52 bezette 
plekken in de GOO in Heemstede en 12 plekken die niet bezet zijn. Dit aantal is 
exclusief particuliere opvang (POO).  
 
De komende periode wordt het aantal beschikbare plekken in de gemeentelijke 
opvanglocaties uitgebreid. De verwachte realisatie van 150 bedden in Heemstede 
op de locaties Kerklaan, Glipperweg en in de noodwoningen betreft tijdelijke crisis- 
en noodopvang voor de duur van minimaal 6 en maximaal 9 maanden. Het is niet 
te voorspellen hoe de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom zich gaat 
ontwikkelen. Om voor de opgevangen vluchtelingen in Heemstede ook na deze 9 
maanden een plek te kunnen bieden, is de gemeente gestart met het kijken naar 
andere locaties voor mogelijk semipermanente opvang voor de duur langer dan 9 
maanden. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevolgen voor omgeving en 
omwonenden, maar ook met andere belangrijke opgaven zoals een locatie voor 
statushouders, het Integraal Huisvestingsplan (IHP), wonen (en zorg). Hieronder 
een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de opvanglocaties voor 
Oekraïense vluchtelingen in Heemstede. 
 
Tijdelijke crisis- en noodopvang in pand Kerklaan 61 
In het voormalig politiebureau op Kerklaan 61 zijn opvangplekken gerealiseerd 
voor ongeveer 65 vluchtelingen. Hiervoor zijn 18 kamers ingericht met per kamer 
ruimte voor 2, 4 of 6 personen. Inmiddels verblijven hier in totaal 52 personen 
(volwassenen en kinderen). Het is een gemengde groep van alleenstaanden, 
gezinnen, en mensen uit derde landen (die op het moment van het uitbreken van 
de oorlog in Oekraïne verbleven). 
 
Per maandag 25 april is de bovenverdieping gereed om vluchtelingen op te 
vangen. De grotere ruimtes zijn opnieuw ingedeeld en omgebouwd naar 
slaapkamers voor 4 tot 6 personen en vervolgens ingericht met spullen van 
kringloopwinkel de Snuffelmug. Naast een woonkamer is er ook een grote 
woonkeuken met verschillende eettafels ingericht waar de bewoners zelf kunnen 
koken. Tot slot zijn de sanitaire voorzieningen in orde gebracht met verschillende 
toiletten. Op de benedenverdieping zijn extra doucheruimtes toegevoegd.   
 
Op de opvanglocatie is begeleiding aanwezig van onder andere een 
locatiemanager, coördinatoren, vrijwilligers en receptie/toezicht. De inzet van eigen 
medewerkers is afgeschaald. De taken zijn overgedragen aan RIBW/KAM 
(Regionale instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland/ Amstelland en de 
Meerlanden) in samenwerking met WIJ Heemstede. De inzet van vrijwilligers blijft 
zeer nodig en gewenst. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het vrijwilligerspunt 
van WIJ Heemstede op heemstede.wehelpen.nl. 
 
Tijdelijke crisis- en noodopvang aan de Glipperweg 57 
De werkzaamheden in pand Glipperweg 57 zijn aan de gang. Het pand wordt in de 
komende weken gereed gemaakt om als noodopvang te dienen. De verwachting is 
dat we ongeveer 25 opvangplekken kunnen inrichten en dat deze halverwege mei 
gereed zijn om vluchtelingen op te vangen.  
 

https://heemstede.wehelpen.nl/
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Tijdelijke crisis- en noodopvang in noodwoningen 
Naast de inzet van locaties Kerklaan 61 en Glipperweg 57 voor tijdelijke crisis- en 
noodopvang, heeft de gemeente 30 noodwoningen aangekocht voor de opvang 
van ongeveer 60 vluchtelingen. De geschikte locaties voor de tijdelijke plaatsing 
(maximaal 9 maanden) van de noodwoningen in Heemstede zijn in kaart gebracht. 
Op maandag 4 april zijn drie meest kansrijke en spoedig te realiseren locaties voor 
wensen en bedenkingen voorgelegd en is een vierde locatie als mogelijk alternatief 
toegevoegd. Alles afwegende, heeft het college besloten de volgende twee 
locaties in te zetten voor de tijdelijke plaatsing van noodwoningen: 

- 8 noodwoningen en een huiskamerunit op het parkeerterrein aan de 
Kohnstammlaan; 

- 22 noodwoningen en een huiskamerunit op het parkeerterrein aan de 
Sportparklaan.  

Voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan wordt voor deze locaties een 
tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting wordt in de eerste 
helft van mei gestart met de voorbereiding en plaatsing van de noodwoningen. 
 
Omdat de realisatie van het parkeerterrein achter het Raadhuis meer tijd kost in 
verhouding tot de andere twee locaties, worden hier op dit moment geen 
noodwoningen geplaatst. De locatie wordt wel meegenomen in de verdere 
verkenning naar mogelijke locaties in geval van uitbreiding van de regionale en 
lokale opgave. 
 
Op 3 mei is er een brief verstuurd naar omwonenden van de Kohnstammlaan, 
Sportparklaan en Raadhuis om ze te informeren over de locatiekeuze. Tevens 
worden ze daarbij uitgenodigd de locaties Kohnstammlaan en Sportparklaan te 
komen bezichtigen zodra deze gereed zijn. Tijdens deze bezichtiging zal ook 
gelegenheid zijn kennis te maken met de locatiecoördinator en zich te oriënteren 
op de benodigde hulp van vrijwilligers. 
 
Overige locaties 
Naast de locaties waar de gemeente mee aan de slag is, wordt gekeken naar 
locaties die mogelijk later en daarmee semipermanent (voor tenminste 2 jaar) 
ingezet kunnen worden. Inwoners, bedrijven en instellingen zoals kerken en 
eigenaren van landgoederen, zijn 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 aanmelden.  
 
Particuliere opvang Oekraïne (POO) 
Er zijn ook inwoners in Heemstede die bereid zijn in hun eigen huis onderdak te 
bieden aan Oekraïners. Tot nu toe hebben zich 72 Oekraïense vluchtelingen die bij 
particulieren worden opgevangen ingeschreven bij de gemeente. Vluchtelingen die 
worden opgevangen door particulieren worden niet meegerekend in de taakstelling 
die het kabinet aan de regio’s heeft gegeven. Meer informatie over het aanmelden 
als gasthuishouden voor vluchtelingen uit Oekraïne is te vinden op de website van 
de gemeente.  
 
Regionaal coördinatiepunt en registratie per gemeente  
Oekraïense vluchtelingen die onderdak zoeken kunnen contact opnemen met het 
regionale coördinatiepunt (tel. 023-5115550; oekrainevragen@haarlem.nl). Op 
basis van beschikbare plekken en type opvanglocaties worden zij vervolgens aan 

about:blank
about:blank
https://www.heemstede.nl/meedenken-en-meedoen/heemstede-helpt-oekrainers/particuliere-opvang
https://www.heemstede.nl/meedenken-en-meedoen/heemstede-helpt-oekrainers/particuliere-opvang
about:blank
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één van de regiogemeenten toegewezen. Daarna is het belangrijk dat zij zich bij de 
gemeente van vestiging inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook in 
het geval dat Oekraïners bij een gastgezin of andere particuliere opvang verblijven, 
is het belangrijk dat zij zich inschrijven om in aanmerking te komen voor leefgeld, 
toegang tot de gezondheidszorg en onderwijs. Na inschrijving ontvangt men ook 
een BSN nummer, waarmee onder andere toeleiding kan plaatsvinden naar werk.  
 
Oekraïners in Heemstede moeten zich laten inschrijven bij de publieksbalie van de 
gemeente. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt op heemstede.nl. Er wordt 
rekening gehouden met mogelijk oplopende wachttijden ten aanzien van de BRP 
registratie, zowel in Heemstede als in de regio. Er wordt samen naar oplossingen 
gezocht om de gemiddelde wachttijd naar beneden te brengen.  
 
Communicatie en participatie  
Op de sociale kanalen en de website van de gemeente wordt de informatie met 
betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Heemstede regelmatig 
geactualiseerd. Naast informatie over lokale initiatieven, de leefgeldregeling en 
opvanglocaties, is er ook informatie in verschillende talen voor de vluchtelingen 
zelf en wordt de informatie voor inwoners die particuliere opvang bieden verder 
aangevuld. Daarnaast is er een apart e-mailadres ingericht waar inwoners terecht 
kunnen met vragen en initiatieven: oekraine@heemstede.nl. 
 
Oekraïne Nieuwsbrief 
Om alle inwoners zo goed mogelijk van informatie te voorzien rondom het verblijf 
van Oekraïners in Heemstede, is een algemene nieuwsbrief opgesteld. In de 
nieuwsbrief wordt actuele informatie gedeeld over onderwerpen zoals leefgeld, 
opvanglocaties, en belangrijke informatie voor gasthuishoudens. Aanmelden voor 
de nieuwsbrief kan op de website van de gemeente. De nieuwsbrief wordt per e-
mail verstuurd. 
 

 
Concert ‘Symfonisch Blaasorkest Heemstede’  
Op zaterdag 23 april organiseerde het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede in samenwerking met de 
gemeente een concert voor alle Oekraïense 
vluchtelingen in Heemstede, hun gastgezinnen en 
alle coördinatoren, vrijwilligers en andere bij de 
opvang betrokken medewerkers. Het concert vond 
plaats in de Pinksterkerk met als doel de 
vluchtelingen een muzikaal hart onder de riem te 
steken en iedereen die zich voor hen inzet te 
bedanken. Het was een bijzondere, gezellige 
bijeenkomst met een goede opkomst waarbij een 
groot aantal vluchtelingen, tolken en vrijwilligers 
aanwezig waren. Na afloop bij de borrel zongen de 
Oekraïners nog spontaan hun nationale lied voor de 
aanwezigen.  
 

Leefgeld  
Op basis van de Regeling ‘opvang ontheemden Oekraïne’ moeten gemeenten 
vanaf 1 april 2022 leefgeld verstrekken. Op dit moment hebben 75 (van in totaal 

about:blank
about:blank
about:blank
https://gemeente-heemstede.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=rybydzfokh&l=wc2nvhdcw5
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97) in Heemstede ingeschreven Oekraïners leefgeldvoorziening aangevraagd. De 
betalingen voor de maand april zijn inmiddels verricht. Oekraïners die geen 
bankrekeningnummer kunnen aanvragen omdat zij geen internationaal paspoort 
hebben, komen in aanmerking voor een prepaid pas. Dit zijn passen die door de 
BNG bank in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn 
uitgegeven. Vluchtelingen die nieuw binnenkomen in de gemeentelijke opvang 
krijgen Albert Heijn bonnen van de gemeente. Daarmee kunnen ze boodschappen 
doen tot aan het moment dat ze leefgeld ontvangen.  
 

 


