
 

 

Oekraïne-update 3.0 
 Aan Gemeenteraad West Betuwe 

 Van Servaas Stoop 

 Datum 22 april 2022 

 Onderwerp Update gemeentelijke inspanningen vluchtelingenstroom Oekraïne 

 
 

Door de Russische invasie in Oekraïne (februari ’22) is vanuit dat land een vluchtelingenstroom op 

gang gekomen die ook Nederland heeft bereikt. Het Rijk heeft met de 25 Veiligheidsregio’s 

afgesproken om noodopvang te bieden aan 50.000 vluchtelingen. Dit aantal staat nog los van de 

particuliere opvang die mensen bieden.  

 

Via een wekelijkse update willen wij u graag informeren over de lokale opgave. We geven de laatste 

stand van zaken over de gemeentelijke inspanningen op de verschillende thema’s die bij deze opgave 

komen kijken. 

 

Aanpak gemeente 

Samen met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en andere gemeenten werken we aan de noodopvang 

van vluchtelingen. Wij gaan zorgen voor een opvangplek voor 200 tot 300 vluchtelingen in West 

Betuwe. Daar zijn diverse panden voor beschikbaar. Deze zijn eigendom van zowel de gemeente als 

van ondernemers of particulieren. Het varieert van een leegstaand kantoorpand of woning tot chalets 

op een vakantiepark.  

 

We kiezen hiermee voor kleinschalige gemeentelijke noodopvanglocaties. Zo kunnen we de 

vluchtelingen uit Oekraïne een warm welkom bieden. Dit doet de gemeente samen met de 

samenleving. De verbondenheid en betrokkenheid in de kernen is groot. De gemeente kiest voor 

kleinschalige locaties en niet voor één grote noodopvang. Zo spreiden we de opvang over de kernen 

van West Betuwe. 

 

Gemeentelijke noodopvang 

Eerder meldde ik u al dat we de locaties Groeneweg 19 in Buurmalsen, de peuterspeelzaal aan de 

Lindelaan 2 in Meteren en de brandweerkazerne aan de Achterweg 8 in Herwijnen gereed maken als 

locatie voor gemeentelijke noodopvang. Alle drie de panden zijn van de gemeente en stonden leeg. 

Deze week zijn de eerste Oekraïense vluchtelingen aangekomen bij de locaties in Meteren en 

Herwijnen. De locatie in Buurmalsen is begin mei gereed. 

 

Ook het leegstaande schoolgebouw aan de Bijdendijkstraat 1 in Asperen is geschikt voor huisvesting 

van zo’n 50 vluchtelingen. Dit hoeft geen beletsel te vormen voor het CPO-project dat op diezelfde 

locatie wordt voorbereid. Op 4 april jl. is hierover gesproken met de omwonenden en de 

initiatiefnemers van het CPO-project. Voor deze locatie werken we momenteel aan het gereedmaken 

van de locatie. Een nadere planning volgt. 

 

Overige gemeentelijke noodopvanglocaties 
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De komende periode openen ook andere locaties. De nood is hoog en daarom probeert het college in 

totaal 300 plekken te realiseren in de gemeentelijke opvanglocaties. De gemeente werkt hiervoor 

samen met allerlei partners uit West Betuwe. Dit maakt het mogelijk om snel op diverse locaties 

kleinschalige opvang aan te bieden. Per aanbod (plek voor 6 of meer) kijkt de gemeente of de locatie 

geschikt is als tijdelijke opvang. We slaan echt de handen ineen om deze opvang te realiseren. Om aan 

de opgave vanuit het Rijk te voldoen, kijkt West Betuwe ook naar wat grotere door particuliere 

aangeboden locaties. Het gaat om aanbod van huisvesting voor meerdere personen / kleine groepen 

vanaf 6 personen. Dit komt in potentie in aanmerking om ook als locatie voor gemeentelijke 

noodopvang te dienen.  

 

We zijn dankbaar voor de aanbiedingen van locaties door inwoners, kerken en bedrijven.  En de 

behoefte om samen te werken met de gemeente om vluchtelingen een veilige woon- en leefomgeving 

te bieden. In de afgelopen weken heeft het college de volgende locaties aangewezen als 

gemeentelijke noodopvang: 
▪ Woonhuis en vml. klaslokalen bij de Sint Michaëlskerk in Deil (Deilsedijk 25), voor in totaal 

8 vluchtelingen. 

▪ Gastenverblijf aan de Tielerweg 62 in Geldermalsen voor in totaal 6 vluchtelingen 

▪ Ambtswoning van kerk St. Suitbertusparochie aan de Stationsweg in Geldermalsen voor in 

totaal 6 vluchtelingen. 

▪ Voormalig schoonheidssalon aan de Oranje Nassaustraat 6 in Geldermalsen voor in totaal 

8 vluchtelingen (i.s.m. De Waal autogroep). 

▪ 7 Chalets Betuwestrand (i.s.m. De Waal autogroep), Kraalweg 40 Beesd, voor in totaal 28 

vluchtelingen. 

▪ Kantoorpand Kraats aan de Voorstraat 88 in Beesd, voor in totaal 12-15 vluchtelingen. 

▪ De voormalig huisartsenpraktijk aan de Oranje Nassaustraat 4 in Geldermalsen, voor in 

totaal 8 vluchtelingen. 

▪ Woonhuis aan de Appeldijk 7 in Beesd (Mariënwaerdt) voor in totaal 6-8 vluchtelingen. 

 

Inschrijven bij gemeente 

Het is belangrijk dat vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Alleen dan kunnen zij leefgeld 

ontvangen. Het leefgeld en de bijdrage voor de particuliere opvang betaalt de gemeente uit zodra de 

inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) in behandeling is. Vluchtelingen ontvangen deze 

vergoeding met terugwerkende kracht. Deze gaat in per de datum dat zij in onze gemeente aan 

kwamen.  

 

Om de registratie in het BRP zo laagdrempelig mogelijk te laten verlopen, heeft West Betuwe BRP-

straatjes gemaakt: een zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht proces om de vluchtelingen snel en 

correct in te schrijven. In de afgelopen weken zijn al ruim 150 Oekraïners ingeschreven in de BRP. 

Daarnaast is een bus ontwikkeld met alle benodigde apparatuur. Daarmee kunnen we de BRP-

inschrijving regelen op locatie bij de grotere opvanglocaties (zoals in Herwijnen, Meteren, Buurmalsen, 

Asperen). 

 
Onderwijs 
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De eerste nieuwkomersklas is op 6 april gestart in CBS Lingelaar in Beesd. In de klas zitten maximaal 

15 leerlingen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. Oekraïense leerlingen van 4 t/m 6 jaar melden zich aan bij 

de school in het dorp. Er is inmiddels voldoende animo om een tweede nieuwkomersklas te starten. 

Deze 2e nieuwkomersklas start op dinsdag 10 mei op dezelfde locatie. Vooralsnog i.v.m. het 

lerarentekort voor 3 dagen per week.  

 

Het ontbreekt aan beschikbare bevoegde leerkrachten en onderwijsassistenten. Vrijwilligers zijn er 

meer dan voldoende. Nu de gemeentelijk centrale opvanglocaties openen zal de vraag naar onderwijs 

verder toenemen. Het is dus nog niet zeker of aan deze leerlingen op korte termijn ook een 

onderwijsplek geboden kan worden. Hetzelfde beeld zien we bij het voortgezet onderwijs. De 

leerlingen uit de Oekraïne gaan in eerste instantie naar een Internationale Schakelklas (ISK). Ook daar 

ontstaan wachtlijsten als gevolg van een docententekort. 

 

Wachttijden balies 

Er zijn momenteel geen andere wachttijden bij onze publieksbalies. Elke dinsdag en donderdag zijn de 

inschrijfdagen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op de andere dagen zijn de balies open voor alle 

overige diensten. Van een langere wachttijd is door de inzet van extra medewerkers geen sprake.  
 

Tenslotte 

Voorliggende update geeft u als gemeenteraad op hoofdlijnen een inkijk in de opgave die de gemeente 

heeft in het huisvesten en (laten) begeleiden van Oekraïense vluchtelingen. Voor uitgebreide 

informatie verwijzen wij u naar de speciale webpagina westbetuwe.nl/steunoekraine. Deze informatie 

kunt u gebruiken in gesprekken met inwoners.  

 

Vangt u in gesprekken signalen op die u wilt bij ons onder de aandacht wil brengen? Mail dan even 

naar oekraïne@westbetuwe.nl. Daar verzamelen we alle vragen over deze opgave.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Servaas Stoop, 

Burgemeester 
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