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Stand van zaken
mogelijke tijdelijke noodopvang vluchtelingen

Op 8 en op 15 oktober jongstleden informeerden we u per brief(kaart) over de mogelijke tijdelijke noodopvang
voor maximaal 400 vluchtelingen op de scheepswerf aan de Waalbandijk in Dodewaard. In dit bericht informeren
we u als inwoner van Dodewaard over de stand van zaken.
Nog geen besluit
De gemeente vindt het van belang dat over alle aspecten goede afspraken zijn gemaakt tussen alle betrokken partijen.
Dit is nog niet het geval, daarom is er nog geen besluit genomen. De locatie en het verblijf op schepen zorgen voor
veel noodzakelijke maatregelen. Dat gaat onder meer om de benodigde vergunningen, de ligplaats van de schepen,
de aanvoerroutes, hoe de gezondheidszorg is geregeld op de locatie en een veilige route van en naar Dodewaard.
Veiligheid centraal
Na de inloopbijeenkomsten op 9 en 12 oktober hebben we de inbreng, vragen en zorgen meegenomen in de
gesprekken die we voeren met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
Centraal staat dat de opvang alleen mogelijk is als dat leefbaar én veilig kan, voor u als inwoner of ondernemer
en voor de vluchtelingen. Want het heeft impact op de directe omgeving en onze gemeenschap. Goede afspraken

met alle betrokken partijen over hoe we samen zorgen voor een periode die rustig en prettig kan verlopen, kost
ook het nodige uitzoekwerk. Dat gaat onder meer over bedrijfsmatige activiteiten op de werf, een goed ingericht
meldpunt, tot aan de inzet van een wijkagent en boa’s. Over veel noodzakelijke voorwaarden zijn inmiddels afspraken gemaakt. De gemeente vindt het van belang dat over alle aspecten van veiligheid goede afspraken zijn gemaakt
tussen alle betrokken partijen voordat zij een besluit neemt.
Wat als de tijdelijke opvang van vluchtelingen doorgaat?
Wat al zeker is, willen we alvast met u delen. Als de tijdelijke opvang doorgaat, komen er géén kinderen naar deze
locatie. Dat is te gevaarlijk op het water. Ook zal het COA zich maximaal inspannen voor een zo evenwichtig
mogelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Ook komen er geen ‘veilige landers’, wel een klein aantal
statushouders; zij mogen (vrijwillig) werken of een opleiding volgen. De duur van de opvang is maximaal zes
maanden. En om de opvang rustig te kunnen starten, wordt begonnen met ongeveer 180 mensen. Er worden
maximaal 362 mensen tijdelijk gehuisvest in de schepen als de start goed verloopt. We organiseren regelmatig
overleg tussen de gemeente, het COA, veiligheidspartners en omwonenden waarin we bespreken hoe het gaat.
Als de tijdelijke noodopvang doorgaat, duurt het naar verwachting twee tot vier weken voordat de eerste vluchtelingen arriveren.
Wanneer meer duidelijkheid?
Zodra duidelijk is of de vluchtelingen wel of niet komen op deze locatie, informeren we u weer. Het is nu lastig te
zeggen wanneer dit besluit wordt genomen.
Meer informatie
Er is een speciale webpagina ingericht waar u actuele informatie en ontwikkelingen kunt nalezen. Deze webpagina
vindt u op onze website www.nederbetuwe.nl. Kijk op de homepagina onder het kopje ‘Ik zoek iets anders’ ‘Tijdelijke opvang vluchtelingen’. Voor vragen, ideeën of hulpaanbiedingen kunt u een e-mail sturen naar
vluchtelingenopvang@nederbetuwe.nl of onder kantoortijden bellen naar het gemeentehuis via 14 0488.

