Aan de bewoner(s) van dit pand
Hendrik-Ido-Ambacht, 8 juli 2022

Beste Ambachter(s),
Ik zend u deze brief om u te laten weten dat we tijdelijke huisvesting bieden in de voormalige
gymzaal aan de Weteringsingel. Later vandaag maakt de gemeente dit via een persbericht
bekend. Met deze brief wil ik u graag vooraf informeren.
Begin dit jaar zond de gemeente u een brief over het tijdelijk huisvesten van mensen uit
Oekraïne in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel (139a). Toen bleek dat die mensen
elders onderdak konden krijgen, informeerde de gemeente u via een tweede brief. Daarin
staat ook dat de locatie beschikbaar zou blijven voor opvang.
Dat moment is nu gekomen. Op verzoek van het Rijk stellen we de gymzaal aan de
Weteringsingel beschikbaar als noodopvanglocatie voor mensen in asielzoekerscentrum Ter
Apel. Zoals u waarschijnlijk ook vanuit de media heeft vernomen, is de capaciteit van dat
centrum te klein om alle mensen daar fatsoenlijke opvang te bieden. Met het beschikbaar
stellen van de locatie aan de Weteringsingel wil de gemeente bijdragen aan het verlichten van
de grootste nood in Ter Apel.
Het Rijk vraagt onze regio 225 asielzoekers op te vangen. Dordrecht biedt plek aan 170
personen in de voormalige nachtopvang van het Leger des Heils. Hendrik-Ido-Ambacht biedt in
de voormalige gymzaal ruimte aan ongeveer 30 mensen.
Deze locatie is in mei grotendeels gereed gemaakt voor het bieden van crisisopvang. Daarnaast
is de gymzaal eerder ingezet als opvanglocatie. In de komende dagen wordt de zaal verder in
orde gemaakt om opvang te kunnen bieden voor crisisnoodopvang. Crisisnoodopvang
betekent dat bed, bad, brood, veiligheid en waar mogelijk wifi wordt geboden. De eerste
tijdelijke bewoners worden half juli verwacht.
De gemeente stelt de locatie aan de Weteringsingel beschikbaar. De Rijksoverheid is
verantwoordelijk voor de verdere hulpverlening, zoals personele bezetting, catering, zorg en
dagbesteding. Uiteraard houdt de gemeente de gang van zaken in de gaten.
Op www.h-i-ambacht.nl/noodopvang publiceert de gemeente relevante informatie. Hebt u
vragen over de noodopvang, neem dan contact op met de heer Maaskant, via 14 078 of
noodopvang@h-i-ambacht.nl.
Ik reken op uw begrip in deze bijzondere situatie en dank u daarvoor.
Met vriendelijke groet,
mede namens wethouders,

Jan Heijkoop,
burgemeester

