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Betreft: advies over komst vluchtelingen uit Oekraïne 

Geachte dames en heren, 

De Adviesraad Sociaal Domein Wassenaar volgt met afgrijzen de oorlog in Oekraïne en 

de gevolgen daarvan. Er is een vluchtelingenstroom van nu al meer dan 1,5 miljoen 

mensen naar de buurlanden van de EU en Moldavië opgang gekomen. Dat zijn 

merendeels vrouwen, kinderen en ouderen, waaronder mensen met een beperking. 

Polen, Roemenië en Hongarije kunnen de opvang niet meer aan. Er moet met spoed 

voor deze mensen in andere landen opvang gevonden worden. 

De ASD Wassenaar vraagt de gemeente Wassenaar om op zo kort mogelijke termijn 

een dringende oproep te doen aan de bewoners van Wassenaar, de 

woningbouwcoöperaties, zorginstellingen en bedrijven om woonruimte ter 

beschikking te stellen. De ASD constateert dat vanwege afbouw van voorzieningen veel 

appartementen bij zorginstellingen leegstaan. 

Het transport van de vluchtelingen vanuit hun eerste opvang naar Wassenaar vraagt 

om een goede organisatie. Wellicht zijn lokale vervoerders te bewegen hierbij een rol 

te spelen. 

Om de opvang gecoördineerd te laten verlopen adviseren wij een vluchtelingen-

coördinatie en informatiepunt in te richten. Wellicht dat dit in samenwerking kan met 

Vluchtelingenwerk.  

Het coördinatie en informatiepunt zou de volgende functies moeten hebben: 
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• Particulieren, organisaties en bedrijven kunnen woonruimte aanmelden met 

specificaties over de beschikbare ruimte. Hierbij kan ook worden aangegeven 

wat er wellicht ontbreekt aan inrichting, meubilair e.d. 

• Vluchtelingen zonder woonruimte kunnen zich aanmelden of aangemeld 

worden. 

• Samenbrengen van vraag naar en aanbod van woonruimte en het toewijzen 

daarvan. Woonvoorzieningen die toegankelijk ingericht zijn voor mensen die 

chronisch ziek, slecht ter been zijn of een rolstoel gebruiken zouden voor 

mensen met deze behoefte gereserveerd moeten worden. 

• Het registreren van vluchtelingen die al door particulieren, organisaties en 

bedrijven zijn opgevangen.  

• Vrijwilligers die vluchtelingen willen helpen bij hun integratie in Wassenaar 

kunnen zich aanmelden. Beheersing van de Oekraïense en/of Russische taal is 

zeer wenselijk. 

• Het informeren van degene die woonruimte aanbiedt over wat zij kunnen 

verwachten en wat er verwacht wordt. Belangrijk is dat zij daarbij ondersteund 

worden. Hierbij valt te denken aan de duur van het verblijf en eventuele kosten 

en vergoedingen zoals voor herinrichting, levensonderhoud, transport, 

verzekeringen e.d.  

• Het informeren van vluchtelingen over financiële, sociale en medische 

ondersteuning en formele verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. Bij 

voorkeur wordt deze informatie in het Engels en Oekraïens gegeven worden. 

Het is aan te bevelen dat diverse sociale organisaties in Wassenaar zoals de 

Kringloopwinkel, de Vrijwilligerscentrale, scholen en kerken bij de opvang worden 

betrokken.  

We hopen op uw spoedige actie. 

Met vriendelijke groet, 

Eric Bloemkolk, voorzitter      

Marian Riedeman, secretaris 


