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Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen en statushouders in de 

gemeente Waalwijk 

 

18 augustus 2022 

 

Beste bewoner, 

 

U heeft het vast wel in het nieuws gehoord. De oorlog in Oekraïne zorgt er voor dat er inmiddels 

tienduizenden Oekraïners naar Nederland zijn gevlucht voor een veilig onderkomen. Naast deze 

vluchtelingen uit Oekraïne zijn er in Nederland ook tienduizenden vluchtelingen uit andere landen. Een 

deel van hen, de zogeheten statushouders, heeft een verblijfsvergunning gekregen en mag dus in 

Nederland blijven. Op dit moment is er een grote crisis gaande om zowel vluchtelingen uit Oekraïne 

als statushouders op te vangen.  

Met deze brief informeren wij u over het besluit dat het college van Burgemeester en Wethouders van 

gemeente Waalwijk over de opvang van Oekraïense vluchtelingen en statushouders heeft genomen op 

16 augustus 2022. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een inloopavond op maandag 5 september 

2022 om uw vragen te beantwoorden. 

 

Oekraïners en statushouders 

Door de oorlog in Oekraïne zijn er veel Oekraïners in een korte tijd naar Nederland gekomen. Alle 

gemeenten in Nederland hebben de opdracht van het Rijk gekregen om Oekraïners op te vangen. Zo 

ook onze gemeente.  

Naast Oekraïners zijn er de  statushouders.  Ieder half jaar krijgen gemeenten de opdracht van het 

Rijk om een aantal statushouders aan een woning te helpen in de gemeente. Ook Waalwijk heeft deze 

opdracht. Op dit moment zitten er statushouders in een Asielzoekerscentrum (AZC) die eigenlijk door 

de gemeenten aan een woning geholpen moeten worden. De AZC’s zijn op dit moment overvol, 

statushouders zitten te lang in een AZC en verlangen naar toekomstperspectief. Doordat de 

statushouders plekken in het AZC bezet houden, slapen vluchtelingen die net in Nederland zijn 

aangekomen noodgedwongen in een tent of buiten voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. 

 

Verantwoordelijkheid nemen 

De gemeente Waalwijk wil op verzoek van het Rijk haar verantwoordelijkheid nemen en samen met 

de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant een bijdrage leveren aan het oplossen van deze 

landelijke crisis. We zijn bereid om deze mensen te helpen. De nood is hoog en een oplossing van 

gemeenten is nodig. Het college van Burgemeester en Wethouders  heeft daarom op dinsdag 16 

augustus het besluit genomen om te zorgen voor tijdelijke opvang van maximaal 238 mensen voor de 

duur van 1 jaar. Vanaf maandag 12 september 2022 starten we met de opvang. De Oekraiense 

vluchtelingen en statushouders komen verspreid over meerdere weken naar de gemeente Waalwijk. 

Door die fasering kunnen we zorgen dat alles goed wordt georganiseerd. Deze opvang gaan we bieden 

in het hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle. 



  

 

    
  

 

Hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 

Hotel Waalwijk Beheer stelt het hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1 in Sprang-Capelle beschikbaar 

voor 1 jaar. Deze geschikte locatie staat nu leeg en is snel beschikbaar. Hierdoor kunnen we op korte 

termijn starten met de opvang.  

 

Verblijf hotelgebouw 

Het verblijf voor de Oekraïners en statushouders is goed, maar sober en doelmatig met drie 

eenvoudige maaltijden per dag. Mensen kunnen zelf hun kleding wassen en hun kamers 

schoonmaken. Verder zorgen we er voor dat de opvang veilig is. In het gebouw zal dag en nacht 

beveiliging zijn en werken we nauw  samen met organisaties zoals het Rode Kruis en 

Vluchtelingenwerk. 

 

Daginvulling 

Naast zaken als beveiliging, eten, drinken en slaapplekken draagt de gemeente Waalwijk ook zorg 

voor een invulling van de dag. Samen met de Oekraïners gaan we waar mogelijk op zoek naar werk. 

Met de statushouders starten we met de inburgering. Zij beginnen met het leren van Nederlands, het 

kennismaken met Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle en de zoektocht naar werk. Op deze manier 

zorgen we voor een zinvolle daginvulling. 

 

Heeft u vragen of wilt u helpen? 

Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben of wilt u als vrijwilliger iets betekenen voor 

deze mensen? Dan bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst op maandag 5 september 2022. 

Gedurende deze bijeenkomst kunt u binnenlopen voor het stellen van vragen, maar u kunt zich ook 

opgeven als vrijwilliger. 

 

Datum: 5 september 2022 

Tijd: inloop tussen 19:00 en 21:00 

Plaats: Hotelgebouw aan de Bevrijdingsweg 1, Sprang-Capelle 

 

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Waalwijk. Kunt u het antwoord op uw vraag 

niet vinden? Neem dan contact met ons op via het mailadres: opvangvluchtelingen@waalwijk.nl  En er 

wordt een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen voor mondelinge vragen.  

Vlak voor de opening op 12 september ontvangt u opnieuw een brief van ons waarin de 

locatiemanager zich aan u voorstelt en het telefoonnummer bekend wordt gemaakt. 

 

 

 

Wethouder Dilek Odabasi, namens het college van B&W 


