
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aan de bewoners en ondernemers van  

Bleskensgraaf 

 

   

 
 

 Datum: 6 februari 2023 

 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

 

  

 

Op donderdag 16 februari gaat de tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen in de 

Polderoffice aan de Melkweg in Bleskensgraaf open. Binnenkort worden de laatste 

voorbereidingen voor de inrichting van het gebouw als opvanglocatie afgerond.  

 

Het gaat om de opvang van maximaal 50 vluchtelingen tot en met 31 maart, met naar 

verwachting een uitloop naar uiterlijk 1 juli 2023. Vanwege de ligging en de inrichting van de 

locatie is de opvang vooral geschikt voor alleenstaande volwassen vluchtelingen. 

 

Bezoek het Open Huis op 15 februari  

Op woensdagavond 15 februari organiseren we van 18.30 tot 20.30 uur een Open Huis. 

Belangstellenden kunnen dan voordat de eerste tijdelijke bewoners aangekomen zijn, een kijkje 

nemen in de opvanglocatie. Zo kunt u zien hoe De Polderoffice is ingericht om de vluchtelingen 

onderdak te bieden. Uiteraard kunt u ook vragen stellen aan de aanwezige medewerkers. 

 

Wilt u helpen als vrijwilliger? 

In 2015 werden er ook al vluchtelingen op een hartverwarmende manier opgevangen in uw dorp. 

Veel vrijwilligers hebben daarbij toen geholpen. Ook nu hebben zich inmiddels vrijwilligers 

gemeld, maar meer helpende handen zijn altijd welkom. Bijvoorbeeld om activiteiten te 

organiseren en dagbesteding. Wilt u ook komen helpen? Stuur dan een mail naar: 

crisisnoodopvang@jouwgemeente.nl. Het locatiemanagement neemt dan contact met u op. 

 

Meer informatie of vragen 

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

Melkweg. Hier vindt u ook de brief over de crisisnoodvang die wij u 30 november toestuurden.  

 

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

kantooruren naar de gemeente via telefoonnummer 088 – 75 15 000.  
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Gemeente Molenlanden • Postbus 5  • 2970 AA Bleskensgraaf 

www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 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 

 


