
 

 

Geachte leden van de gemeenteraad van Wijchen, 

 

De vreselijke situatie in de Oekraïne houdt ons allemaal bezig. De ellende van de Oekraïners, 

die hun thuis moeten ontvluchten, grijpt mij zeer aan. Vanzelfsprekend staan wij ook in Wijchen 

klaar om hen op te vangen. Graag informeer ik u over de acties die we als gemeente 

ondernemen. 

 

Landelijke opdracht opvangplekken 

Zoals u weet heeft de Rijksoverheid aan de Veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om binnen 

twee weken per regio 1000 opvangplekken te realiseren, gevolgd door nog eens additionele 

1000 plekken. De Veiligheidsregio heeft aan alle gemeenten gevraagd om geschikte locaties te 

inventariseren. Het gaat dan enerzijds voor noodopvang waar vluchtelingen zo snel mogelijk 

voor korte tijd kunnen worden opgevangen, en daarnaast om locaties voor langdurige opvang. 

 

De Veiligheidsregio houdt de regie op de totale opgave. Hiervoor is een regionale crisisstructuur 

ingericht. Er is daarbij geen sprake van een GRIP-situatie. 

 

Acties binnen onze gemeente 

Binnen de Werkorganisatie Druten Wijchen hebben we een kernteam ingericht voor deze crisis. 

In dat team houden we zich op alle verzoeken, vragen en initiatieven die op ons af komen. Dit 

team is te bereiken via oekraine@drutenwijchen.nl. 

 

Op dit moment ligt onze focus op het inventariseren van geschikte opvangplekken. Locaties 

voor kortdurende opvang hebben we al voorgedragen aan de Veiligheidsregio. Opvangplekken 

waar vluchtelingen langere tijd kunnen verblijven brengen we nu in beeld. Denk daarbij aan 

leegstaande gebouwen die geschikt zijn, of op korte termijn geschikt gemaakt kunnen worden. 

Hiervoor kijken we naar gemeentelijke gebouwen en locaties van derden. We ontvangen veel 

aanbiedingen en suggesties uit de samenleving, welke we allemaal meenemen. 

 

Veel steun uit de samenleving 

Op allerlei manieren ontvangen we berichten van inwoners over hulp die ze willen bieden aan 

vluchtelingen uit Oekraïne. Mensen bieden slaapplekken aan, willen goederen inzamelen of op 

een andere manier een bijdrage leveren. Hartverwarmend om te merken hoe de inwoners van 

onze gemeente meeleven. 

 

We registreren al dit hulpaanbod, en waar mogelijk zorgen we dat mensen aansluiting vinden 

bij bestaande georganiseerde initiatieven. We verwijzen bijvoorbeeld mensen die slaapplekken 

in hun woning aanbieden naar professionele hulporganisaties, die kunnen zorgen voor goede 

voorlichting, intake en begeleiding bij het in huis nemen van vluchtelingen. 

 

Nog veel onzeker 

Zoals u kunt begrijpen is de situatie heel onzeker. We weten niet hoeveel vluchtelingen er 

daadwerkelijk naar Nederland komen, en hoe lang de situatie gaat duren. Ook is nog niet 

duidelijk hoe de opvang er precies uit gaat zien. Wij doen ons best om zo goed mogelijk 

voorbereid te zijn, zodat we deze mensen hier een veilige plek kunnen geven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marijke van Beek 

Burgemeester 
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