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Graag informeer ik u over de actuele stand van zaken over de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen in Huizen.  
 
Opvanglocaties Huizen 
Huizen is direct gestart met het in beeld brengen van locaties die voor opvang van 
Oekraïense vluchtelingen in aanmerking komen, waarbij wij streven naar de opvang van 250 
mensen.  
 
Hoek Bovenmaatweg Oostkade 
De locatie Bovenmaatweg 333 is op zaterdag 12 maart in gebruik genomen door 37 
Oekraïense vluchtelingen en hun mantelzorgers/begeleiders. Het aantal groeit langzaam 
door naar 43 aan het einde van de week. Het beheer van deze locatie is in handen van 
Sherpa. De 12 zelfstandige woonunits op de Oostkade worden eveneens ingezet voor 
huisvesting van Oekraïense vluchtelingen met een beperking. Hier worden ca. 30 mensen 
gehuisvest. Het is nog onduidelijk wanneer deze locatie in gebruik genomen wordt. Beide 
locaties zijn beschikbaar gesteld door woningbouwcoöperatie Alliantie. 
 
Pastorie Aalberselaan 
Hier zijn twee Oekraïense gezinnen (moeders en kinderen) en een alleenreizende 
Oekraïense vrouw gehuisvest. De volwassenen, twee psychologen en een 
kinderfysiotherapeut, gaan hun diensten verlenen aan de begeleiding van vluchtelingen. De 
kerkelijke gemeenschap heeft het huis ter beschikking gesteld en ingericht.  
 
Zorgvilla Oud-Bussummerweg 
In een van de voormalige groepswoningen van Visio zullen binnenkort vluchtelingen met een 
visuele beperking worden ondergebracht. Naar verwachting een groep van 10-15 mensen. 
ISZA zorg stelt de locatie ter beschikking. 
 
Hotel Newport 
De gemeente Huizen heeft met de eigenaar van voormalig hotel Newport een overeenkomst 
gesloten voor het gebruik van deze locatie voor zo’n 180 Oekraïense vluchtelingen, die hier 
naar verwachting medio volgende week worden ondergebracht. De Vereniging van 
Eigenaren (VVE) van de appartementen bij Newport is eveneens betrokken geweest bij de 
besluitvorming. Zij krijgen buren, die zij hartelijk ontvangen. Het beheer van deze locatie is in 
handen van de gemeente Huizen. Er wordt met man en macht gewerkt om de locatie 
Newport zo snel mogelijk gereed te maken. Dat varieert van het veilig maken van het 
gebouw tot het schoonmaken en opnieuw inrichten van de kamers.    
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Gastgezinnen 
Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat in gastgezinnen wordt opgenomen is voor ons niet 
duidelijk. Wel melden de vluchtelingen zich al bij o Burgerzaken voor de inschrijving in de 
basisadministratie. We vragen deze mensen ook of het verblijf bij het gastgezin tijdelijk is en 
dat ze contact kunnen opnemen als de situatie wijzigt. 
 
Organisatie 
Veel van onze medewerkers zijn ingezet om de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 
goede banen te leiden. Denk aan aspecten als gezondheidszorg, onderwijs en vervoer, 
inschrijven bij burgerzaken, regelen van leefgeld, coördinatie van bewonersinitiatieven, 
communicatie enzovoort. Er is een projectorganisatie ingericht waarin alles samenkomt. Ook 
is er een stuurgroep, waarin de burgemeester en ondergetekende zitting hebben. Voor de 
inrichting van Newport als opvanglocatie is aparte structuur opgezet. Veel medewerkers 
dragen hieraan bij. En ook nu zien we opnieuw dat veel mensen vrijwillig hun diensten 
aanbieden. Zo is er een groep vrijwilligers aan de slag gegaan met de afwas van al het 
serviesgoed en zo’n 15 jongeren van het ROC hebben afgelopen woensdag besteed aan 
diverse klussen, zoals het in elkaar zetten van 46 stapelbedden.  
 
Tot slot 
Met onze medewerkers, het maatschappelijk middenveld en andere betrokkenen en met 
talloze vrijwilligers doen wij ons best om de opvang zo goed mogelijk te regelen. Dat 
betekent niet dat het allemaal vlekkeloos verloopt. Soms komt een groep sneller dan 
verwacht en is een locatie nog net niet helemaal op orde. Of zijn (ondersteunings)regelingen 
nog onduidelijk, waardoor de lokale uitwerking ook nog niet rond is. Dat doet echter niets af 
aan de gedrevenheid van onze organisatie en van die van de Huizer samenleving om deze 
vluchtelingen een veilige plek te bieden.  
 


