
 
         Sliedrecht, 28 maart 2022 

Beste raadsleden, 

Na de eerste hectische weken, die gericht waren op het bieden van bed, bad en brood zijn we samen 

met maatschappelijke organisaties en inwoners druk bezig met het bieden en ontwikkelen van 

activiteiten als onderwijs, sport enz. Kinderen en hun ouders krijgen zo niet alleen meer toegang tot 

onze Sliedrechtse samenleving maar hebben zo ook afleiding van hun dagelijkse zorgen over de 

verschrikkingen in Oekraïne.  

Centrale opvang  

Er worden nu op de centrale opvanglocatie op het Stationspark ongeveer 120 vluchtelingen 

opgevangen. Met daarbij de gastgezinnen en andere particuliere opvangplekken verblijven er 

ongeveer 200 vluchtelingen in onze gemeente. In de regio ZHZ zijn er inmiddels 1.000 opvangplekken 

gerealiseerd. Daar bovenop worden voor de komende weken nog ruim 1.000 plekken voorbereid. 

Landelijk hebben de veiligheidsregio’s de opdracht 50.000 plekken te realiseren. Naar verwachting 

zal dit aantal niet voldoende zijn om de stroom Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Wij zijn 

dankbaar voor hetgeen nu is gerealiseerd maar blijven daarom in de regio en in Sliedrecht zoeken 

naar andere opvangmogelijkheden. Daarbovenop komt de acute problematiek van het COA, dat een 

groot gebrek heeft aan opvangplekken voor de reguliere instroom van vluchtelingen. Die 

verantwoordelijkheid ligt overigens niet bij de veiligheidsregio’s. 

Locatiemanagement  

De centrale opvanglocatie wordt nu bij toerbeurt geleid door een viertal medewerkers van de 

gemeente. Normaal zijn zij bijvoorbeeld beleidsadviseur en nu staan zij als locatiemanager iedere dag 

voor weer nieuwe vragen en wordt er een groot beroep gedaan op hun ondernemerschap, 

organisatievermogen, improvisatietalent en vooral ook sociale vaardigheden. Daarvoor verdienen zij 

een groot compliment! Toch is het beroep op hen onevenredig groot en is er een structurele 

oplossing nodig. Daarom zoeken wij op korte termijn nieuwe locatiemanagers, die deze rol steeds 

meer van hen kunnen overnemen.    

Betrokkenheid Sliedrechtse ondernemers 

Niet alleen onze inwoners laten zien dat Sliedrecht er is voor mensen in nood. Ook onze 

ondernemers blijven de gevluchte Oekraïners steunen. Diverse ondernemers geven in natura. Zo 

hebben een zorgondernemer en een andere ondernemer fietsen geschonken, zodat kinderen naar 

school kunnen en de ouders wat makkelijker Sliedrecht kunnen verkennen. De leden van de VSO 

hebben ruim 30.000 euro ter beschikking gesteld. Met dit prachtige bedrag wordt een speelplaats bij 

de opvanglocatie aan het Stationspark gerealiseerd. Het is fijn dat de kinderen daar over een paar 

weken veilig kunnen buitenspelen. 

Onderwijs 

Inmiddels hebben de kinderen op OBS De Wilgen een week onderwijs ontvangen. Samen met 

wethouder Vat heb ik vandaag een bezoek gebracht aan de school. Het is indrukwekkend om te zien 

hoe snel deze school dit onderwijs heeft kunnen aanbieden, hoe de leerlingen daarvan genieten en 

inmiddels al de eerste woordjes Nederlands hebben geleerd. Dat is mogelijk door de grote inzet van 

het personeel. Personeelsleden zijn bereid om meer uren te gaan werken of na hun pensioen weer 

terug te komen. Daarnaast is er ook een Nederlandse leerkracht werkzaam, die van Oekraïense  



 
afkomst is. Ook een van de Oekraïense vluchtelingen werkte in Oekraïne als leerkracht en assisteert 

nu op De Wilgen. Gelukkig kunnen de diploma’s van Oekraïense leerkracht in Nederland gevalideerd 

worden en kan men hier straks bevoegd lesgeven. De Wilgen bereidt nu de start van een tweede 

groep voor. Dat is geen eenvoudige opgave. De gemeente Sliedrecht heeft hierin haar steun 

toegezegd.  

Het Griendencollege zal in de loop van deze week voortgezet onderwijs aan de 

vluchtelingenkinderen gaan aanbieden. Met dit aanbod zijn wij erg blij. De kinderen zijn daar ook aan 

toe. Daarnaast wordt het onderwijs van de Internationale Schakelklas in Dordrecht uitgebreid. 

Mogelijk zullen later daar ook nog kinderen het onderwijs gaan volgen.  

Activiteiten 

Er worden inmiddels voor de Oekraïense vluchtelingen diverse activiteiten georganiseerd, zoals:  

 SOJS organiseert sport- en spelactiviteiten voor kinderen; 

 Het Bonkelaarhuis organiseert groepsactiviteiten, zoals een schilderworkshop; 

 Taallessen op de centrale opvanglocatie en in De Rank; 

 De bibliotheek biedt diverse activiteiten aan. Er staat een piano in de bibliotheek waar 

een mevrouw uit de opvang die concertpianiste is, piano kan spelen; 

 Met behulp van tolken kunnen vluchtelingen de kerkdiensten bijwonen en volgen. 

Op het emailadres oekraine@bonkelaarhuis.nl komen veel aanmeldingen binnen. Dat is mooi! Maar 

daardoor kan een reactie wat langer op zich laten wachten.  

Registratie 

Vandaag zijn wij gestart met het registreren van de Oekraïense vluchtelingen in de Basisregistratie 

Personen (BRP). Dat doen we zowel op de locatie Stationspark als op het Gemeentekantoor. Een 

registratie in het BRP is ook behulpzaam bij het vinden van werk, volgen van onderwijs en het 

ontvangen van leefgeld. De Sociale Dienst Drechtsteden hoopt binnenkort, vooruitlopend op de 

landelijke regeling, leefgeld te kunnen gaan verstrekken. Daarnaast zijn wij met het UWV gestart met 

de voorbereidingen voor het vinden van werk voor de volwassen vluchtelingen.   

Tenslotte 

De opvang van vluchtelingen in Sliedrecht vraagt veel van onze medewerkers, maatschappelijke 

organisaties en de vele vrijwilligers. Wij zijn blij met hun grote inzet en betrokkenheid. Dag en nacht 

staan zij voor onze vluchtelingen klaar. Dat vraagt veel van hen. Andere dingen blijven daarom wat 

langer liggen, daarvoor vraag ik uw begrip. Tegelijkertijd proberen wij ook te waarborgen dat we 

deze opvang voor een langere tijd in Sliedrecht samen kunnen volhouden.   

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen of suggesties, kunt u 

altijd met mij of een van onze medewerkers contact opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan de Vries, burgemeester 
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