
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aan de bewoners en ondernemers van  

Bleskensgraaf 

 

   

 
 

 Datum: 30 november 2022 

 Voor 

informatie: 

crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl 

 Onderwerp: Crisisnoodopvang asielzoekers 

Bleskensgraaf  

 

Beste heer/mevrouw,  

 

Gemeente Molenlanden • Postbus 5  • 2970 AA Bleskensgraaf 

www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000   

 

 

Begin januari 2023 opent een tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen in De Polderoffice op het 

bedrijventerrein Melkweg in Bleskensgraaf. Het gaat om opvang van maximaal 50 vluchtelingen tot 

en met 31 maart 2023.  

 

In deze brief leest u meer over deze opvang. Als u vragen heeft kunt u deze stellen tijdens de 

inloopavond in Graafzicht die we woensdag 7 december van 17.00 – 20.00 uur organiseren. U kunt 

ons ook mailen via crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl 

 

Noodzaak opvangplekken  

De opvang van vluchtelingen stelt Nederland voor grote uitdagingen. Ook gemeente Molenlanden 

zoekt continu naar mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen om haar aandeel te leveren in de 

opvang van Oekraïners en andere vluchtelingen. In het hele land is nog steeds behoefte aan 

crisisnoodopvangplekken voor mensen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Onze (Veiligheids)regio 

Zuid-Holland Zuid is gevraagd 450 opvangplekken te realiseren. Gemeente Molenlanden wil hieraan, 

net als andere gemeenten in de regio, een bijdrage leveren met het tijdelijk beschikbaar stellen van 

max. 50 opvangplekken in Bleskensgraaf. Eerder gingen in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 

Hoeksche Waard en Sliedrecht al crisisnoodopvang locaties open.   

 

Ervaring met crisisnoodopvang  

Molenlanden liet de afgelopen jaren al zien dat we vluchtelingen op een goede manier op kunnen 

vangen. In 2015 zijn er in Bleskensgraaf vluchtelingen uit Eritrea opgevangen. Momenteel worden er 

veel Oekraïense vluchtelingen opgevangen door particulieren en is er een gemeentelijke opvang in 

Groot-Ammers aan de Wilgenweg. Er is vertrouwen dat ook deze nieuwe tijdelijke bewoners van De 

Polderoffice op onze hulp kunnen rekenen.  

 

Opvang aan de Melkweg 

De locatie aan de Melkweg kan relatief snel worden ingericht met de benodigde verblijfs- en 

slaapruimten en sanitaire voorzieningen. Vanaf vandaag wordt er door de Veiligheidsregio hard 

gewerkt om het gebouw klaar te maken en personeel te organiseren, zodat de tijdelijke bewoners 

vanaf begin januari ontvangen kunnen worden. 
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Afspraken over de locatie  

Van 7.00 tot 23.00 uur is er locatiemanagement aanwezig voor de dagelijkse aansturing en 

begeleiding op de locatie. Daarnaast is er 24 uur per dag beveiliging. Dit om de opvang voor zowel 

de omwonenden en omliggende partijen als vluchtelingen goed en veilig te laten verlopen. De locatie 

is vanaf de opening 24/7 bereikbaar als u iets wilt melden of bespreken. De contactgegevens 

vermelden we op www.molenlanden.nl/crisisnoodopvang zodra deze bekend zijn.  

 

Oprichting omgevingsoverleg  

We vinden het belangrijk om met vertegenwoordigers vanuit de gemeenschap ervaringen te delen en 

te overleggen over zaken die met de opvang te maken hebben. Zo zorgen we samen dat we 

signaleren wat er eventueel beter moet. Daarom gaan we ook voor deze opvanglocatie een 

omgevingsoverleg instellen. Bij de opvanglocatie in Groot-Ammers hebben we daar goede ervaringen 

mee. In het omgevingsoverleg zitten omwonenden, maatschappelijke organisaties en verenigingen, 

de locatiemanager, de politie en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente.  

 

Aanmelden omgevingsoverleg 

Wilt u meepraten in het omgevingsoverleg? Mail ons dan: crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl en 

vermeld dat u interesse heeft. Er is plaats voor 3-5 omwonenden. Als we meer aanmeldingen krijgen, 

kijken we naar een goede representatieve vertegenwoordiging (leeftijd, straat enzovoort). Met elkaar 

bepalen we hoe vaak we bij elkaar komen. 

 

We zoeken vrijwilligers 

In 2015 werden de Eritrese vluchtelingen op een hartverwarmende manier opgevangen in uw dorp. 

Veel vrijwilligers hebben daarbij geholpen. Ook nu hebben we helpende handen nodig. Bijvoorbeeld 

om activiteiten te organiseren voor de kinderen en dagbesteding omdat deze mensen niet mogen 

werken. Wilt u ook een handje helpen? Stuur dan een mail naar: crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl 

 

Inloopavond Graafzicht 7 december 

Heeft u vragen? U bent van harte welkom op de inloopavond woensdag 7 december van 17.00 – 

20.00 uur in Graafzicht, Burgemeester Dekkingstraat 1 in Bleskensgraaf.  U kunt op de avond uw 

vragen stellen en in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de veiligheidsregio, politie en de 

gemeente.  

 

Meer informatie of vragen 

Op onze website www.molenlanden.nl/crisisnoodopvang vindt u informatie over de crisisnoodopvang 

aan de Melkweg. 

 

Uw vragen kunt u ook mailen naar: crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl , of bel tijdens kantooruren 

naar de gemeente via telefoonnummer 088 – 75 15 000.  

 

Wij vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang van deze 

mensen die veelal hun land onder uiterst moeilijke omstandigheden moesten ontvluchten.  

 

 

 

 

De burgemeester van de gemeente Molenlanden, 

 

 

Theo Segers 
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