
  

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
U ontvangt deze brief omdat u in de omgeving van sporthal de Boog woont. Misschien 
heeft u in de media gelezen dat burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel 
openstaan voor het verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) om deze locatie 
enkele weken te gebruiken voor de opvang van vluchtelingengezinnen. Op dit moment is 
de gemeente in gesprek met het COA over de concrete invulling van de opvang. Wanneer 
de vluchtelingengezinnen aankomen is nog niet exact duidelijk. Wel is duidelijk dat dit niet 
voor vrijdag 23 oktober 2015 gebeurt.   

Dinsdagavond informatiebijeenkomst  
Wij kunnen ons voorstellen dat de opvang van vluchtelingen vragen bij u oproept. Graag 
nodigen we u daarom uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 20 oktober 2015. U 
bent van harte welkom om 20.00 uur in het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den 
IJssel.  

Noodsituatie in Nederland 
Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct 
een plek beschikbaar in een asielzoekerscentrum waar ze voor langere tijd kunnen 
verblijven. Daarom worden er in verschillende gemeenten noodopvanglocaties ingericht. 
Het COA heeft aan alle gemeenten in Nederland gevraagd om tijdelijk vluchtelingen op te 
vangen. Krimpen aan den IJssel werkt hier graag aan mee. De gemeente staat vooral open 
voor de opvang van gezinnen voor een periode van enkele weken. De belangrijkste reden 
voor deze keuze is dat deze – veelal jonge gezinnen – op dit moment om de drie dagen in 
een andere tijdelijke opvanglocatie worden ondergebracht. Het college vindt dit 
onmenselijk. De gemeente Krimpen aan den IJssel is ervan overtuigd dat het haar 
verantwoordelijkheid is om deze gezinnen tijdelijk een veilige plek te bieden waar ze op 
adem kunnen komen.  

De Kracht van Krimpen 
De opvang van vluchtelingen is een verantwoordelijkheid van ons Krimpenaren. In het 
verleden hebben we daar mooie voorbeelden van gezien. Ook nu doen we een beroep op 
de Krimpense bevolking en maatschappelijke organisaties. Met elkaar zorgen we ervoor 
dat ook bij de opvang van vluchtelingen de Kracht van Krimpen zichtbaar wordt.  

Meer informatie 
Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u tijdens kantooruren terecht bij de 
gemeente Krimpen aan den IJssel via 14 0180. U kunt altijd een e-mail sturen naar 
burgemeester@krimpenaandenijssel.nl.  
Als er nieuwe informatie beschikbaar is, informeren we u onder andere via 
www.krimpenaandenijssel.nl. 
Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
De secretaris,           De burgemeester, 
 
 
 
mr. A. Boele           mw. L.M. Huizer 
 
 
 

http://www.krimpenaandenijssel.nl/

