Van: Gemeente Rotterdam
Telefoon: 14 010
E-mail: hulpoekraine@rotterdam.nl

Retouradres: Postbus 70012, 3000 KP ROTTERDAM

Aan de eigenaar/bewoners van dit pand

Onderwerp: Tijdelijke woonlocatie voor
vluchtelingen uit Oekraïne in uw buurt
Datum: 1 augustus 2022

Geachte heer, mevrouw,
Rotterdam vangt sinds begin maart 2022 zo’n 2.400 Oekraïense vluchtelingen op. Veel
noodopvanglocaties, zoals slaapschepen, zijn niet geschikt om lang te blijven en zijn per 1
september niet meer beschikbaar. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe plekken,
die bij voorkeur ongeveer 1 jaar beschikbaar zijn. Belangrijk bij onderdak voor langere
termijn, is dat mensen zelfstandig kunnen wonen. Dit betekent dat ze een eigen ruimte
hebben en zelf kunnen koken.
Eén van deze plekken is bij u in de buurt: Courzandseweg 51. Dit vroegere buurthuis kent u
als ‘De Kolk’ en staat ruim 1,5 jaar leeg. Het pand wordt op dit moment klaargemaakt als
woning. De woning geeft onderdak aan een familie van 12 personen. Waarschijnlijk komen
de nieuwe bewoners er begin september wonen.
Duur opvang
De opvang op deze plek is voor nu ongeveer een jaar. Een maatschappelijke organisatie
begeleidt de vluchtelingen. Na een jaar bekijkt de gemeente Rotterdam de situatie
opnieuw. Dit hangt ook samen met de ontwikkelingen in het oorlogsgebied.
Warm welkom voor nieuwe buren
Zo’n 4 maanden geleden heeft u uw nieuwe Oekraïense buren aan de Smirnoffweg 3 warm
welkom geheten en bij activiteiten op Heijplaat betrokken. Ik wil u via deze weg heel
hartelijk bedanken daarvoor.
Meer informatie of vragen
Meer informatie over hoe Rotterdam vluchtelingen opvangt, vindt u op
www.rotterdam.nl/vluchtelingen. Voor vragen over, of ideeën voor de vluchtelingen uit
Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl of telefoonnummer 14 010.
We vertrouwen erop dat we samen zorgen voor een goede en veilige opvang van
de vluchtelingen.
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Met vriendelijke groet,
Sabine Kuiper
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

