Sliedrecht, 21 maart 2022
Beste raadsleden,
Daar waar voor veel mensen op de vlucht uit het oorlogsgeweld de hectiek en onzekerheid nog groot
is, hebben we in Sliedrecht grote stappen gezet in de opvang. De centrale opvanglocatie is helemaal
operationeel, waardoor daar het maximale aantal gasten ontvangen kan worden. Mede namens het
college van B&W dank ik de vele Sliedrechtse inwoners, ondernemers en organisaties die zich
intensief inzetten om de mensen die gevlucht zijn een tijdelijk thuis te geven. Uw inzet in
overweldigend. Graag informeren wij u opnieuw over de verschillende aspecten van de opvang in
Sliedrecht.
Centrale opvang Stationspark
Samen met de gemeenten uit de Veiligheidsregio ZHZ vangen we vluchtelingen op. In onze centrale
opgang verblijven mensen die aankomen vanuit de doorstroomlocatie in Gorinchem of HardinxveldGiessendam. Het doel van de Veiligheidsregio is om vluchtelingen ook rechtstreeks in de langdurige
opvanglocaties te huisvesten. Vandaag verblijven er 110 vluchtelingen op het Stationspark. We
hebben daarmee het maximale aantal gasten van 158 nog niet bereikt en houden altijd ruimte om in
noodgevallen mensen op te kunnen vangen.
Gastgezinnen
Naast de opvang in de centrale opvanglocatie zijn er vanaf het begin van deze crisis een twintigtal
gastgezinnen die liefdevol de deuren van hun huis hebben geopend. Zij zijn met elkaar verbonden via
‘Sliedrecht voor Oekraïne’. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar hun website:
https://sld4uk.nl/. Tijdens een avond met de gastgezinnen heb ik mijn grote waardering uitgesproken
voor deze zorg en aandacht die zij hebben voor de mensen in nood. Daarnaast heb ik onze steun
toegezegd om dit vrijwilligerswerk ook voor langere tijd te kunnen volhouden. Met het kernteam van
‘Sliedrecht voor Oekraïne’ maken wij daarvoor ook praktische afspraken.
In het gesprek met hun gasten (ongeveer 60) werd mij weer duidelijk dat zij zeer dankbaar zijn voor
de opvang in de gastgezinnen en graag mee willen doen in onze Sliedrechtse samenleving.
Activiteiten
Als je weggerukt wordt uit je dagelijks bestaan en je nu alleen zorgen kunt maken over iedereen en
alles wat je hebt achtergelaten, dan zijn de dagen heel lang. Bij verschillende mensen is de wens
uitgesproken dat zij graag Nederlands willen leren en dat er activiteiten georganiseerd worden.
Vorige week is SJOS gestart met activiteiten voor de jeugd, met prachtige stoepkrijttekeningen op de
parkeerplaats als gevolg. Even ontspanning na alle stress.
Vandaag, 21 maart, zijn de taallessen begonnen. In twee groepen wordt er gewerkt. Twee volle
groepen die 1,5 uur aan de slag zijn geweest. Naast Nederlands is het ook mogelijk om pianolessen te
volgen.

Sliedrechters die als vrijwilliger een bijdrage kunnen leveren aan de activiteiten voor vluchtelingen
vragen wij te mailen aan oekraine@bonkelaarhuis.nl. Zij stemmen vraag en aanbod op elkaar af.
Dankbaar ben ik voor de vele giften die we ontvangen van o.a. ondernemers en de leerlingen van
verschillende scholen. Zo hebben we 12 fietsen ontvangen, zodat de kinderen en ouders Sliedrecht
kunnen verkennen. Een belangrijk deel van de giften wordt ontvangen en besteed via Samen voor
Sliedrecht. Samen voor Sliedrecht heeft bijvoorbeeld gezorgd voor schooltasjes voor de kinderen.
Onderwijs
Oekraïense kinderen kunnen voor basisonderwijs terecht bij de Johannes Calvijnschool of OBS De
Wilgen. Op OBS De Wilgen is vandaag, 21 maart, een eerste groep gestart en men hoopt snel met
een tweede groep te starten. Wasko Kinderopvang biedt ook peuteropvang voor twee dagdelen per
week. Over het voortgezet onderwijs aan Oekraïense kinderen wordt gesproken met het Dalton
Lyceum in Dordrecht (voor de Internationale Schakelklas) en met het Griendencollege. Wij hopen dit
onderwijs voor deze leerlingen snel te kunnen aanbieden. Bij het ministerie van OCW hebben wij
bepleit dat ook Oekraïense leraren en Nederlandse leraren met een andere bevoegdheid ingezet
kunnen worden in het bieden van onderwijs. Anders wordt het voor de schoolbesturen lastig om
zoveel leerlingen goed onderwijs te bieden.
Leefgeld
Wij bepleiten het z.s.m. verstrekken van leefgeld aan de vluchtelingen. Op dit moment zijn zij volledig
afhankelijk van ons of de gastgezinnen. Zij hebben geen geld of geen geld dat zij hier kunnen
besteden. Wij gunnen hen de waardigheid om zelf keuzes te kunnen maken. Het kabinet heeft
inmiddels over de verstrekking van leefgeld besloten. Samen met de Sociale Dienst Drechtsteden
hopen we het mogelijk te maken dat het leefgeld zo spoedig mogelijk ter beschikking wordt gesteld.
Werk
Veel vluchtelingen willen graag aan de slag. Dat geeft afleiding van hun zorgen en meer regie over
hun bestaan. Het kabinet heeft besloten om dit per direct mogelijk te maken. Met het UWV gaan wij
vraag en aanbod zo spoedig mogelijk bij elkaar brengen.
Tenslotte
Omdat de vluchtelingenstroom erg groot is, zijn we in de gemeente Sliedrecht, onze regio en in heel
Nederland blijvend op zoek naar vooral grotere opvanglocaties.
Voor de vluchtelingen en voor iedereen die zich voor hen wil inzetten is een platform ontwikkeld,
waarop alle vragen zoveel mogelijk beantwoord worden: http://refugeehelp.com
Ik hoop u met deze brief weer een actueel beeld te hebben gegeven over de opvang van Oekraïense
vluchtelingen in Sliedrecht.
Met vriendelijke groet,

Jan de Vries, burgemeester

