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Onderwerp   

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne 

*22UIT03769* 

Beste bewoner(s), 
 
Op de vlucht voor het oorlogsgeweld in hun land, zoeken veel Oekraïners onderdak en 
veiligheid in Europa, ook in Nederland. Door de grote stroom vluchtelingen neemt de 
vraag naar tijdelijke woonruimte nog steeds toe. Daarom heeft het kabinet per 1 april 
burgemeesters verantwoordelijk gemaakt om ruimte te vinden. Een aantal vluchtelingen 
zal dus worden opgevangen in onze stad en ook in uw buurt. In deze brief leest u hier 
meer over. 
 
Nieuwe locatie vanaf eind mei  
Een aantal vluchtelingen heeft al enige tijd onderdak in onze stad, onder andere op een 
rivierschip aan de Buitenhavenweg. Omdat er voor een langere periode opvang nodig is, 
heeft de gemeente de mogelijkheden onderzocht van een langer verblijf op andere 
locaties.  
 
Een van deze locaties is voormalig verzorgingshuis François Haverschmidt aan de 
Willem de Zwijgerlaan. Wij zijn Argos Zorggroep, de eigenaar van het pand, zeer 
erkentelijk dat zij deze locatie tijdelijk beschikbaar heeft gesteld. 
 
Op deze locatie is plek voor maximaal 15o personen. Dit zullen met name vrouwen en 
kinderen zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan het inrichten en gereedmaken van de 
locatie. De verwachting is dat vluchtelingen er vanaf eind mei gefaseerd hun intrek 
kunnen nemen.  
 
We hebben met Argos Zorggroep afgesproken dat het pand tot eind december 2022 
beschikbaar is voor de opvang van vluchtelingen. Deze locatie krijgt eigen 
locatiemanagement en beveiliging. 
 
Meer informatie 
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft naar aanleiding van deze brief. Deze kunt 
u uiteraard aan ons stellen via het e-mailadres contact@schiedam.nl en telefonisch via 
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14 010. Op de webpagina schiedam.nl/oekraine vindt u meer informatie over de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen in Schiedam. Op deze pagina staan ook veelgestelde 
vragen. Helaas hebben we op dit moment nog niet op alle vragen antwoord. Zodra 
nieuwe informatie bekend wordt werken we de pagina bij. 
 
Start werkzaamheden 
Hoewel de opvang naar verwachting pas eind mei start, informeren wij u hierover nu al. 
Vanaf deze week worden er voorbereidende werkzaamheden verricht. Ik vertrouw erop 
dat we met elkaar kunnen zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
de burgemeester van Schiedam, 
 
 
 
 
 
C.H.J. Lamers 


