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A.C. Nienhuis
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.
Start plaatsing noodwoningen parkeerterreinen Sportparklaan en
Kohnstammlaan
In het reeds door u ontvangen collegebesluit van 26 april jl. heeft het college
besloten tijdelijk noodwoningen te plaatsen op de parkeerterreinen aan de
Kohnstammlaan (8 noodwoningen) en de Sportparklaan (22 noodwoningen). De in
totaal 30 noodwoningen bieden plek voor ongeveer 60 vluchtelingen. Hiermee
wordt bijgedragen aan de realisatie van minimaal 150 opvangplekken voor
Oekraïense vluchtelingen in Heemstede. De noodwoningen komen voor maximaal
9 maanden op bovengenoemde locaties te staan. Daarna zorgt de gemeente voor
vervangende opvanglocatie(s) waar de vluchtelingen voor een langere periode
kunnen verblijven.
Op vrijdag 13 mei is gestart met het plaatsen van de noodwoningen bij de
Sportparklaan. Door de plaatsing van de noodwoningen is parkeren op een deel
van het terrein tijdelijk niet mogelijk. Er wordt daarom met borden naar het
parkeerterrein van het Oude Slot verwezen. De plaatsing van de noodwoningen bij
de Kohnstammlaan zal kort daarna van start gaan. Na onderzoek blijkt er voor
deze locatie voldoende alternatieve parkeerruimte te zijn in de wijk. Omwonenden
van zowel de Kohnstammlaan en de Sportparklaan worden hierover per brief
geïnformeerd.
Naar verwachting zijn de noodwoningen halverwege juni gereed om in gebruik te
nemen. Vooraf aan de opening wordt een kijkmiddag georganiseerd waarop
omwonenden en geïnteresseerden de noodwoningen kunnen komen
bekijken. Voor beide locaties wordt een vast aanspreekpunt ingesteld waar
inwoners terecht kunnen met vragen.
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