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Geacht bestuur, 

 

De inval in Oekraïne en de beelden die hiervan de wereld overgaan grijpen ons allemaal aan. We 

zien en horen dat ook onder onze inwoners. Het college van de gemeente Medemblik leeft dan ook 

zeer mee met de situatie in Oekraïne.  

 

Vooralsnog worden veel Oekraïners opgevangen in de directe buurlanden van Oekraïne waar ze 

veelal verblijven bij familie en vrienden. Nederland prepareert zich echter wel om klaar te staan 

voor mensen als ze wel doorreizen. Zo is de eerste opvanglocatie al geopend in Amsterdam en is het 

kabinet onder andere in gesprek met de gemeenten Zaanstad, Haarlem, Den Haag, Ede en het 

ministerie van Defensie over opvang van Oekraïners. Het gaat hier om de eerste opvang van 

Oekraïners. Ondertussen bereidt het kabinet grootschaliger opvang voor samen met gemeenten en 

maatschappelijke partners zoals het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en Leger des Heils.  

 

Vandaag is de (crisis)opgave vanuit het Veiligheidsberaad aan de veiligheidsregio’s en gemeenten 

verder geconcretiseerd. Afgesproken is dat de veiligheidsregio’s in twee tranches van 1.000 elk 

opvangplekken gaan organiseren. De eerste 1.000 binnen twee weken en de volgende in de twee 

weken daarna. Lokaal heeft het college besloten om een crisisteam in te richten met daarin de 

belangrijkste (interne) stakeholders. De nadere operationele uitwerking (structuur, financiën en 

capaciteit) moet nog wel worden ingeregeld. In dezer dagen wordt er een Q&A ontwikkeld inzake de 

hulp aan Oekraïne en op de gemeentelijke website geplaatst. 

 

Op het niveau van de veiligheidsregio Noord- Holland Noord is door de gemeenten gestart met het 

inventariseren van mogelijkheden om aan deze (crisis)opgave te voldoen. Op dit moment zijn er 

door het college twee potentiele locaties in beeld die mogelijk geschikt zijn voor noodopvang. 

Beide locaties zijn, voor nadere afstemming, aangemeld bij de veiligheidsregio.    

 

Hulp vanuit de samenleving 

Het is hartverwarmend om te zien welke hulpstromen, groot en klein, op gang komen om de 

bevolking in Oekraïne te helpen. Inwoners en ondernemers in heel Nederland zamelen spullen in om 

vervolgens te (laten) transporteren richting het oorlogsgebied. Als college steunen we 

maandagavond een inzamelactie door de parkeergarage van het gemeentehuis ter beschikking te 

stellen met als doel tijdelijk goederen op te slaan. 
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Daarnaast willen veel Nederlanders onderdak aanbieden aan vluchtelingen. Het burgerinitiatief 

‘Onderdak Oekraïne’ krijgt enorm veel aanmeldingen van mensen die vluchtelingen in hun woning 

willen opvangen. Deze burgerinitiatieven zijn een prachtig gebaar om (aanvullende) 

opvangcapaciteit te organiseren.  

 

Gezien deze ontwikkelingen is het juist van groot belang om te komen tot een zorgvuldig en 

integrale afweging welke huisvestingsvormen passend is voor deze vluchtelingen. Dus niet alleen 

kijken naar opvangcapaciteit maar ook tegelijkertijd ook nadenken hoe we aan de voorkant onze 

maatschappelijke partners betrekken. Bijvoorbeeld als het gaat om personen die getraumatiseerd 

zijn, medische of psychische hulp nodig hebben, onderwijs voor hun kinderen of andere 

bestaansmiddelen. Bovendien kan er een taalbarrière zijn waardoor met elkaar praten lastig is. 

Daarnaast is de duur van het verblijf van de vluchtelingen in Nederland nog onduidelijk. 

 

Op basis van deze redenen implementeert het college een ‘meldpunt Oekraïne’. Bij dit meldpunt 

kunnen inwoners of ondernemers terecht met vragen. Ook kunnen initiatieven en (aanvullende) 

particuliere opvanglocaties worden geregistreerd.  

 

Het zal direct na de Corona pandemie een ingewikkelde en uitdagende periode voor ons allen 

worden. Maar met de lessen en de ervaring vanuit de crisisnoodopvang in 2014 en 2015 in ons 

achterhoofd heb ik er alle vertrouwen in dat wij in Medemblik ook in deze crisis kunnen zorgdragen 

voor humane en kwalitatieve huisvesting.  

 

Ik informeer uw raad actief bij nieuwe ontwikkelingen over de mogelijke noodopvang in onze 

gemeente en bij overige bestuurlijke actualiteiten op dit dossier. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

 

 

 

De burgemeester van Medemblik 

Frank Streng 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


