									Aan de inwoners van IJzendoorn
									29 maart 2022

Tijdelijke locatie voor opvang
vluchtelingen Oekraïne in Isandraschool
Geachte bewoner,

Onlangs is in de Isandraschool een groep vluchtelingen uit Oekraïne kort opgevangen. Inmiddels hebben zij allemaal
onderdak in een gastgezin en staat de school leeg. Graag informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom de
vluchtelingenstroom en deze school.
Toestroom vluchtelingen
De oorlog in Oekraïne, en daarmee de toestroom van vluchtelingen, is voorlopig nog niet ten einde. Ook de gemeente
Neder-Betuwe wil haar verantwoordelijkheid nemen en tijdelijke opvang beschikbaar stellen. Het enorme verdriet, de
angst en de pijn van de Oekraïners vragen om onze steun. Van u, van mij en van onze hele gemeenschap. Laten we hen
samen waar mogelijk helpen en troost bieden.
Noodopvang in Neder-Betuwe
De coördinatie van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gebeurt inmiddels regionaal en voor onze regio gebeurt
dat door Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De Isandraschool is een van de locaties waar men naar verwachting binnenkort opnieuw vluchtelingen wil onderbrengen. Zodat deze mensen daar de juiste zorg krijgen en tot rust kunnen komen.

Als gemeente maken we daarvoor de school nu op orde. De gemeentelijke
ons kenmerknoodopvang
invullen in IJzendoorn blijft in elk geval
voor ten minste zes maanden geopend.
behandeld door Bedrijfsvoering
Meer informatie
Opheusden
8 maart
2022 om, voordat de
Speciaal voor de inwoners van IJzendoorn en het gemeentebestuur
is er binnenkort
gelegenheid
vluchtelingen arriveren, een kijkje te nemen in de school. Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Onderwerp Tijdelijke locatie opvang vluchtelingen Oekraïne in Isandraschool

Ook is er een webpagina waar u een overzicht kunt vinden van beschikbare informatie en waar we de actuele
ontwikkelingen bijhouden. Ook staan er verwijzingen naar instanties voor inwoners die hulp willen bieden.
Deze
webpagina
is te vinden op www.nederbetuwe.nl onder het kopje ‘ik zoek iets anders’ en dan ‘Oekraïne’.
Geachte
bewoner,
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze ‘Werkgroep Oekraïne’ via oekraine@nederbetuwe.nl of
bel naar 14 0488.
Met vriendelijke groet,
A.J. Kottelenberg, burgemeester

