
  

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U ontvangt deze brief omdat u in de omgeving van De Stuw woont. Sinds 23 oktober doet 
sporthal de Boog dienst als noodopvanglocatie voor de opvang van vluchtelingengezinnen. 
Zoals afgesproken is sporthal de Boog slechts drie weken beschikbaar als opvanglocatie. 
Dat betekent dat de vluchtelingengezinnen weer op een andere plek moeten worden 
ondergebracht. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de beheerder van De 
Stuw zijn in overleg met de gemeente overeengekomen dat er vluchtelingen opgevangen 
worden in De Stuw. Vanaf maandag 16 november verhuizen de vluchtelingengezinnen uit 
de Boog voor langere periode naar de ze locatie. Daar verblijven ze naar verwachting 
zeven maanden. Dan is duidelijk wie er wel of niet een verblijfsvergunning krijgt. 

Waarom opvang in De Stuw? 
De Stuw is een goede locatie waar voor langere tijd 100 vluchtelingen kunnen worden 
opgevangen. Ook in het verleden heeft deze locatie geruime tijd dienst gedaan als 
opvanglocatie voor vluchtelingen en onder andere expats. De afgelopen maanden is de 
locatie gemoderniseerd en is de ruimte geschikt om de vluchtelingengezinnen onderdak te 
bieden. De beheerder heeft hier met verschillende partijen contact over. De vraag van het 
COA kwam wat dat betreft precies op het goede moment.  

Waarom langere opvang? 
Het aantal vluchtelingen in Nederland neemt nog elke dag toe. Nog steeds is er 
onvoldoende plek om deze vluchtelingen voor een langere periode op te vangen. Ook zijn 
er bij het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel allerlei signalen en vragen 
binnengekomen vanuit de landelijke overheid, de Krimpense samenleving en de lokale 
politiek of de gemeente Krimpen aan den IJssel juist voor de huidige groep 
vluchtelingengezinnen, die al in de Boog verblijven, voor de langere termijn iets kan 
betekenen.  
 
Inloopbijeenkomst  
Wij kunnen ons voorstellen dat de opvang van vluchtelingezinnen in De Stuw vragen bij u 
oproept. Veel van deze vragen worden beantwoord in een lijst met veelgestelde vragen die 
u kunt vinden op www.krimpenaandenijssel.nl/opvang. Zijn uw vragen na het lezen van 
deze vragenlijst niet voldoende beantwoord? Stel ze dan via 
burgemeester@krimpenaandenijssel.nl of kom naar de inloopbijeenkomst. Op 13 
november bent u van harte welkom tussen 16.00 tot 18.30 uur in het raadhuis, 
Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel. Zorg ervoor dat u zich desgevraagd kunt 
legitimeren als u naar deze inloopbijeenkomst komt.  
 
We hopen op uw begrip en medewerking in de komende periode.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
De secretaris,           De burgemeester, 
 
 
mr. A. Boele           mw. L.M. Huizer 
 
 
 


