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Op 10 maart ontving u een brief over opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in De Beemd. In deze 
brief leest u dat De Beemd geen opvanglocatie wordt.  
 
De Beemd geen opvanglocatie 
Wachten met inrichten van De Beemd als opvanglocatie was op 11 maart het verzoek van de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). Ook gaf de regio aan dat deze locatie niet geschikt is 
voor langduriger verblijf van vluchtelingen. Extra plekken voor crisisnoodopvang waren op dat 
moment niet nodig. Een aantal andere crisisnoodopvanglocaties in de regio voorzag toen al in die 
behoefte.  
 
Locatie De Beemd werd afgelopen tijd achter de hand gehouden om, indien nodig, op een later 
moment te benutten. Dit is gezien de capaciteit in de regio niet nodig gebleken. Ook is inmiddels 
bekend dat locatie De Beemd niet in gebruik wordt genomen als opvanglocatie. Er wordt ingezet op 
grotere locaties voor meer dan 100 mensen die langer dan drie maanden kunnen verblijven. Deze 
locaties heeft gemeente Molenlanden op dit moment niet. 
 
Spontaan aanbod van hulp 
Het is hartverwarmend dat er in Molenlanden zoveel hulp spontaan op gang komt. In steeds meer 
dorpen en onze stad komen inwoners in actie om de Oekraïense vluchtelingen goed op te vangen in 
ons gebied. Ook uit Oud-Alblas hebben we e-mails en telefoontjes ontvangen om te helpen.  
 
In Molenlanden worden nu meer dan 200 vluchtelingen particulier opgevangen via diverse 
initiatieven. En daarnaast worden naar schatting 50 mensen opgevangen door particulieren uit eigen 
initiatief. Gemeente Molenlanden is blij met alle particuliere initiatieven. Wat een kracht laat de 
samenleving van Molenlanden zien! 
 
Dank u wel voor uw aanbod van hulp! We merken dat er nu meer aanbod is dan vraag. Wij doen ons 
best om vraag en aanbod waar mogelijk snel aan elkaar te koppelen. Op www.molenlanden.nl/ 
opvang-oekrainers-molenlanden en van de Veiligheidsregio www.zhzveilig.nl vindt u informatie over 
wat u kunt doen om te helpen. 
 
Opvanglocaties in de regio 
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid stemt met de tien gemeenten in onze regio af welke 
grootschalige (naast particuliere) opvang waar komt. De eerste stap voor opvang is gezet. In deze 
regio zijn inmiddels ruim 1000 opvangplekken gerealiseerd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er 
worden nog meer dan 1000 opvangplekken voorbereid.  
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Samen optrekken 
We hebben op 10 en 11 maart zoveel mogelijk partijen in het dorp proberen te informeren. Denk aan 
de gebruikers van De Beemd en allerlei betrokkenen. Dat is helaas niet altijd goed gegaan. We 
hebben dit de afgelopen week waar mogelijk hersteld. Molenlanden werkt graag samen met u, als 
inwoner en gebruiker van De Beemd.  
 
Heeft u vragen? 
U kunt met uw vragen over de noodopvang terecht bij ons team. Mail dan uw vraag naar 
crisisteam@jouwgemeente.nl  
 
U kunt tijdens werkdagen ook bellen naar het algemene nummer van onze gemeente 088 75 15 000. 
We houden u en andere inwoners op de hoogte via de gemeentepagina en onze website. 
 
Op de website van de gemeente www.molenlanden.nl/ opvang-oekrainers-molenlanden en van de 
Veiligheidsregio www.zhzveilig.nl vindt u informatie over wat u kunt doen om te helpen. 
 
Ik hoop dat we u goed informeren met deze brief. Als het nodig is, sturen we opnieuw een brief.  
 
 
De burgemeester van de gemeente Molenlanden, 
 

 
Theo Segers 
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