Aan de bewoner(s) van dit adres
Hendrik-Ido-Ambacht, zaterdag 12 maart 2022

Beste bewoner(s),
De situatie in Oekraïne is zeer zorgelijk en de beelden en verhalen hartverscheurend. In heel
Nederland worden gevluchte Oekraïners opgevangen en de verwachting is dat de komende
tijd nog meer Oekraïense vluchtelingen, met name vrouwen, kinderen en ouderen, naar
Nederland komen. Ook Hendrik-Ido-Ambacht helpt de vluchtelingen uit Oekraïne door opvang
te bieden en hen met open armen te ontvangen.
Misschien heeft u de bedrijvigheid rondom de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel al
opgemerkt. Op dit moment wordt hier een crisisopvang voor Oekraïense vluchtelingen
ingericht. Met deze brief informeer ik u over de komst van deze crisisopvang.
De komende dagen wordt de voormalige gymzaal, Weteringsingel 139a, klaar gemaakt voor de
opvang van ongeveer 20 á 25 Oekraïense vluchtelingen. Het is nog niet bekend wanneer de
eerste vluchtelingen hier aankomen.
De voormalige gymzaal aan de Weteringsingel wordt een crisisopvang, dit betekent dat de
vluchtelingen tijdelijk in de opvang verblijven. Wij weten niet hoe lang de crisisopvang op
deze locatie nodig zal zijn. We bekijken de situatie per dag.
In Hendrik-Ido-Ambacht verwachten wij meer vluchtelingen op te vangen. Hierbij wordt
gekeken naar zowel crisisopvanglocaties als locaties waar de vluchtelingen voor langere tijd
kunnen verblijven.
Wat gaat u merken van de crisisopvang?
Om de vluchtelingen rust en ruimte te geven, staat de komende dagen een portier voor de
deur van het gebouw en wordt een gedeelte rondom het pand afgeschermd met hekken. Er
wordt dag en nacht voor de vluchtelingen gezorgd. Het kan zijn dat dit voor meer drukte in
de straat zorgt.
Vrijwilligers en tolken gezocht
Wilt u ook helpen? Wij zijn met spoed op zoek naar vrijwilligers die op de opvanglocatie
willen helpen. Ook zoeken we met spoed tolken, die met de Oekraïense vluchtelingen kunnen
communiceren. Wilt u als vrijwilliger of als tolk helpen of heeft u een suggestie voor een
opvanglocatie, stuur dan een mail met uw contactgegevens en mogelijkheden naar
oekraine@h-i-ambacht.nl.
Wilt u meer weten over wat u kunt doen om de gevluchte Oekraïners te helpen, kijk dan op
www.zhzveilig.nl/oekraine.

Heeft u vragen?
U kunt met uw vragen over de crisisopvang terecht bij ons crisisteam. Mail uw vraag naar
oekraine@h-i-ambacht.nl of kijk op www.h-i-ambacht.nl/oekraine.
Ik hoop op uw begrip voor deze bijzondere situatie. Wanneer ik meer informatie heb, deel ik
dit met u.
Met vriendelijke groet,
mede namens de wethouders,

Jan Heijkoop
Burgemeester

