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Mogelijke tijdelijke noodopvang vluchtelingen
Stand van zaken

In dit bericht informeren we u over de stand van zaken rondom het verzoek van het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) over mogelijke tijdelijke noodopvang van vluchtelingen op twee riviercruiseschepen op de locatie scheepswerf in Dodewaard.
Tijdens de informatiemarkten op 9 en 12 oktober - en ook op andere momenten afgelopen week –
ontvingen wij vragen en opmerkingen van inwoners en ondernemers uit Dodewaard. Een overzicht
hiervan is in de loop van vandaag te vinden op onze website www.nederbetuwe.nl (homepagina/Ik zoek
iets anders/Mogelijke opvang vluchtelingen).
Er is nog geen besluit genomen, maar de gemeente wil onder voorwaarden meewerken aan tijdelijke
opvang van 300 tot maximaal 400 vluchtelingen in twee boten aan de werf. Deze voorwaarden zijn
inmiddels tot stand gekomen tijdens bijeenkomsten met de gemeenteraadsleden waarbij wij de inbreng
van inwoners en ondernemers van Dodewaard hebben meegenomen. De voorwaarden gaan onder

meer over het aantal en de samenstelling van de groep vluchtelingen en de duur van de opvang met een
maximale termijn van zes maanden. Het gaat ook over het grote belang dat we hechten aan het waarborgen van een veilige en leefbare situatie op de locatie en in de omgeving voor onze bewoners en de
vluchtelingen. Ook gaat het om de goede afstemming tussen het COA, de gemeente, veiligheidsdiensten
en omwonenden en ondernemers. Zodat we met elkaar de situatie goed kunnen monitoren en actief
kunnen handelen als er iets onwenselijks gebeurt als de opvang doorgaat.
Over deze voorwaarden is de gemeente nu in overleg met het COA en de betrokken bedrijven van de
schepen en de werf. Zodra er een besluit is, informeren wij u direct.

Er is veel gebeurd de afgelopen week. Nadat we op woensdag 6 oktober het verzoek kregen van het
COA, zijn er vele gesprekken geweest en zijn we vele informatiemeters verder. Velen van u hebben ons
laten weten welke zorgen en vragen er zijn en ook wat we als gemeenschap kunnen doen om er een
goede periode van te maken als de noodopvang er komt. Het is nu belangrijk dat wij als gemeente
alles goed afwegen. Veiligheid en leefbaarheid staan voorop en daarover willen we vooraf helderheid hebben alvorens een besluit te nemen. Dat vraagt tijd. Ik kan u daarom nog niet precies zeggen
wanneer er meer duidelijkheid is, maar het gaat om noodopvang voor mensen die nu in zeer slechte
omstandigheden moeten leven, dus we gaan voor een zorgvuldig maar vlot proces.
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