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Onderwerp Uitnodiging inloopbijeenkomsten op 9 en 12 oktober
over tijdelijke locatie opvang vluchtelingen

Geachte bewoner,
Via deze brief laat ik u weten dat op woensdag 6 oktober de mededeling is ontvangen van het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat zij op de locatie voormalige scheepswerf in
Dodewaard aan de Waalbandijk tijdelijk 300 tot 400 vluchtelingen wil huisvesten op twee
rivier-cruiseschepen. Het gaat hier om tijdelijke noodopvang. De eigenaar van deze schepen en van
het perceel heeft deze locatie als mogelijke opvangplek aangeboden aan het COA.
Zoals u wellicht bekend is, is de nood in de wereld groot. Hierdoor is er een enorme toestroom van
vluchtelingen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft via het COA daarom veel gemeenten
dringend verzocht om locaties beschikbaar te stellen en mee te werken aan noodopvang van
vluchtelingen. Al meerdere kleinere en grotere gemeenten geven hieraan gehoor. Vanuit onze
medemenselijkheid wil het college en de gemeenteraad onder voorwaarden meewerken aan deze
dringende oproep.
In de komende periode worden door het COA en door de gemeente de voorwaarden onderzocht
waaronder tijdelijke opvang van vluchtelingen op deze specifieke locatie mogelijk kan zijn.
Wij willen ook de zorgen en vragen van bewoners in dit vroege stadium horen. Daarom houdt het COA
op zaterdag 9 oktober van 15:00 – 18:00 uur en op dinsdag 12 oktober van 16:00 – 19:00 uur in
sporthal De Eng inloopbijeenkomsten waar u in gesprek kunt gaan met vertegenwoordigers van het
COA en de gemeente.
De gemeente doet haar uiterste best om u zo goed en tijdig mogelijk mee te nemen in beschikbare
informatie. Aankomende week zorgt de gemeente voor eigen informatie op onze website over deze
specifieke situatie.
Met vriendelijke groet,

A.J. Kottelenberg, burgemeester
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