
  Aan de bewoners van dit adres

          4 december 2021

Besluit: Geen tijdelijke noodopvang vluchtelingen op scheepswerf Dodewaard

Geachte inwoners,

Op 8 en 15 oktober jongstleden informeerde ik u dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
het verzoek heeft ingediend voor een tijdelijke noodopvang van vluchtelingen op twee boten op de 
scheepswerf aan de Waalbandijk in Dodewaard. Het COA heeft eergisteren, in samenspraak met onze 
gemeente, besloten om het verzoek in te trekken. Dit betekent dat de tijdelijke noodopvang op deze 
locatie er niet komt.

De situatie vanaf het begin
Er liggen intensieve weken achter ons van veel overleg. Na het verzoek van het COA haalden we op 
9 en 12 oktober uw vragen, zorgen en ideeën op tijdens twee inloopbijeenkomsten. We hoorden hier 
kritische geluiden, maar het bleef steeds constructief en er was ruimte voor een gesprek over de voors 
en tegens. 

In alle gesprekken stond centraal dat de opvang alleen haalbaar zou zijn als we ervoor zorgden dat het 
een tijdelijke, leefbare én veilige situatie werd, voor inwoners en vluchtelingen. Daarom hebben we als 
gemeente voorwaarden gesteld die met het COA besproken zijn. Het COA is van mening dat de kans zeer 
klein is dat de scheepswerf aan álle voorwaarden kan voldoen die nodig zijn voor een verantwoorde 
tijdelijke opvang van vluchtelingen. De scheepswerf is dus geen geschikte locatie voor deze opvang. 
Wij ervaren dit als een spijtige maar wel juiste uitkomst.

Dank voor alle betrokkenheid
Ik dank u voor uw geduld de afgelopen tijd en uw kritische houding bij het meedenken over dit vraag-
stuk. En niet te vergeten de hartverwarmende reacties en de al aangeboden hulp. Het gaf mij, en 
iedereen die erbij betrokken was, de nodige steun bij dit intensieve traject. Openheid kenmerkt onze 
gemeenschap en ik ben er trots op dat we dat ook in moeilijke situaties hebben laten zien.
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Rekenen op elkaars steun
De gemeente heeft diverse berichten ontvangen en geregistreerd. Deze worden de komende tijd per-
soonlijk beantwoord. De mensen die hun steentje wilden bijdragen, wil ik aanmoedigen zich op een 
andere manier in te zetten voor noodopvang van vluchtelingen. Ook in onze eigen gemeenschap rekenen 
we graag op uw en elkaars steun.  

Met vriendelijke groet, 

Jan Kottelenberg, 
uw burgemeester

Meer informatie
Kijk op www.nederbetuwe.nl onder het kopje ‘ik zoek iets anders’ en dan ‘mogelijke opvang vluch-
telingen’ voor alle informatie over dit onderwerp.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectgroep van de gemeente via 
vluchtelingenopvang@nederbetuwe.nl of bel op werkdagen naar 14 0488.


