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Bijlage

Opvang Oekraïense vluchtelingen in uw woonomgeving

Geachte heer, mevrouw,
We zijn allemaal diep geraakt door de oorlogssituatie in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen
zoeken onderdak in Europa en dus ook in Nederland. Net als alle andere gemeenten in Nederland,
is gemeente Wassenaar bezig het met creëren van opvang voor de vluchtelingen. Naar aanleiding
van een initiatief van serviceclub de Lions, is in uw directe woonomgeving hiervoor een geschikte
locatie gevonden. In deze brief leest u hier meer over.
Opvanglocatie in Auberge de Kieviet
De gemeente Wassenaar is van plan om ongeveer 70 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in
Auberge De Kieviet. Dit pand is relatief eenvoudig aan te passen om ervoor te zorgen dat de
vluchtelingen daar voorlopig goed en veilig gehuisvest kunnen worden. De gemeente hoopt
hiermee snel en concreet bij te dragen aan de opvang van deze mensen. Het is nog niet bekend
wanneer de vluchtelingen op deze locatie aankomen. Dit hangt af van de tijd die nodig is om het
gebouw aan te passen en het overleg met de huidige en de toekomstige eigenaar van de Auberge.
Hoe lang blijven de vluchtelingen?
We weten niet hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt. De verwachting is nu dat deze mensen
hier zes maanden blijven, maar mogelijk blijven ze langer.
Begeleiding van de vluchtelingen
De gemeente zorgt voor professionele begeleiding voor de vluchtelingen, hierover zijn we in
gesprek met verschillende partijen. Zij gaan de vluchtelingen helpen bij het samenwonen met
elkaar, hebben aandacht voor psychosociale klachten en proberen voor iedereen een zinvolle
dagbesteding te organiseren. De kinderen krijgen onderwijs in de voormalige Den Deijlschool.
De professionals zullen hierin samenwerken met verschillende Wassenaarse
vrijwilligersorganisaties, kerken en serviceclubs.
Hulp bieden als omwonende?
Wij kunnen ons voorstellen dat u graag hulp aanbiedt aan deze mensen. Dat waarderen we zeer.
Op dit moment zijn we nog bezig de begeleiding en de dagbesteding vorm te geven. Zodra
duidelijk is hoe dat er uit gaat zien, weten we ook waar vraag naar is. Houdt u hiervoor de website
van de gemeente www.wassenaar.nl/oekraine in de gaten.

Tot slot
Tussentijds houden we bewonersvereniging Park De Kieviet op hoogte en delen we nieuwe
informatie op www.wassenaar.nl/oekraine. Wanneer daar aanleiding voor is, informeren wij u
opnieuw met een bewonersbrief.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

