29-10-2022

Update Opvang Oekraïense vluchtelingen in Lage Zwaluwe
Op advies van bewoners worden ook twee alternatieve
locaties voor de opvangboot in Lage Zwaluwe onderzocht
De gemeente Drimmelen maakte op 19 oktober bekend dat zij gehoor heeft gegeven aan de oproep
om tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Omdat vrije gebouwen in Drimmelen ontbreken, is
besloten de opvang op een boot te organiseren. Als passende ligplaats werd de buitenhaven in Lage
Zwaluwe aangewezen. De damwand aan de zijde van de Ameroever is in het bezit van de gemeente.
Op dezelfde dag is burgemeester de Kok met bewoners van de naastgelegen wijk en met
ondernemers uit de haven in gesprek gegaan. Daarna is op donderdagavond 20 oktober een brede
informatiebijeenkomst gehouden.
De keuze om opvang te bieden wordt breed gesteund. Er zijn de afgelopen dagen echter ook veel
zorgen over de gevolgen voor de omgeving naar voren gekomen. Enkele mogelijke andere locaties
voor de opvangboot zijn vorige week vanuit bewoners aangedragen. Twee hiervan worden nu nader
onderzocht. In totaal bestaat het zoekgebied nu dus uit drie locaties.
Er is een klankbordgroep in het leven geroepen voor direct omwonenden. Deze is nu 1x bij elkaar
gekomen. In de klankbordgroep zijn de bezwaren toegelicht en zijn er kritische vragen gesteld. Ook
zijn twee alternatieve ligplaatsen voor de boot in Lage Zwaluwe aan de orde geweest. Lieke
Schuitmaker (locoburgemeester) zegt hierover: “De gemeente omarmt deze denkkracht. Voor de twee
aangedragen alternatieve ligplaatsen is een goede samenwerking met ondernemers uit dat gebied
van belang. Hierover worden gesprekken gevoerd. Parallel daaraan blijven we ook onderzoeken wat
er nodig is om de damwand geschikt te maken als aanlegplaats voor de boot. Het ligt in de
verwachting dat de gemeente in de week van 31 oktober meer duidelijk heeft.”
Tijdens de diverse bijeenkomsten en via de mail zijn veel vragen gesteld. Veel antwoorden hangen
samen met de definitieve locatiekeuze. Begin volgende week willen wij deze zoveel als mogelijk
beantwoorden.
Ook heeft de gemeente vanaf woensdag 19 oktober contact gelegd met maatschappelijke
organisaties, onder andere met de basisschool in Lage Zwaluwe, de huisartsenpraktijk in Lage
Zwaluwe en een contactpersoon van de kerken in onze gemeente.

Betrokken blijven?
De gemeente organiseert informatiebijeenkomsten waarin u uw vragen, zorgen en ideeën over een
succesvol verblijf kunt bespreken met de gemeente. Wellicht heeft u vragen als: ‘Waarom in Lage
Zwaluwe?’ ‘Hoe zorgt u voor de veiligheid?’ ‘Ik wil Oekraïense jongeren bijles geven of met ze gaan
sporten, hoe organiseer ik dat?’ U bent van harte welkom op een van de bijeenkomsten. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Let op, de locatie is gewijzigd.
•

Maandag 31 oktober 19.30 – 21.00 uur
o

•

Locatie: Den Domp, Plantsoen 10, Lage Zwaluwe (gewijzigde locatie!)

Dinsdag 1 november om 19.30 – 21.00 uur
o

Locatie: Den Domp, Plantsoen 10, Lage Zwaluwe (gewijzigde locatie!)

Bent u direct omwonende en heeft u interesse om lid te worden van de klankbordgroep? U kunt zich
aanmelden via oekraine@drimmelen.nl.

Contact met de gemeente?
Bij vragen kunt u bellen naar 140162 of mailen oekraine@drimmelen.nl. U bent ook van harte welkom
op de informatiebijeenkomsten waar we u graag te woord staan.

Tel: 140162
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