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Kennisnemen van 

Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne in de gemeente Goirle 
 
Inleiding 
Met deze raadsinformatiebrief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de opvang 
van de Oekraïense vluchtelingen. In deze brief leest u wat er op dit moment landelijk, regionaal en 
lokaal actueel is. 
 
Informatie 
Landelijk 
De Rijksoverheid heeft de landelijke afspraken gebundeld op de volgende website: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraine/oekrainers-helpen 
Actuele informatie die landelijk geldt wordt op deze website  
 
Regionaal 
Voor de regio Midden- en West-Brabant is in Breda een crisisnoodopvanglocatie ingericht op 2 
locaties. Deze locaties zijn bij het landelijke coördinatiepunt ook als zodanig aangemeld. Dus vanuit 
dit coördinatiepunt worden vluchtelingen eerst naar Breda gestuurd voor de eerste 24/48 uurs 
opvang. Vanuit daar worden ze verder verdeeld over de opvanglocaties in de drie districten, waar 
opvang voor langere duur mogelijk is. Voor Hart van Brabant is hiervoor een matching unit ingericht 
in Tilburg. Zij zijn voor de gemeente 24/7 bereikbaar. 
Voor spoedopvang in het weekend of de nachtelijke uren is de Duiventros voor de HvB gemeenten 
beschikbaar. Alleen de matching unit bepaalt of hier al dan niet gebruik van wordt gemaakt.  
 
Wees veilig op de vlucht 
Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen. Op dit moment zijn er ernstige 
zorgen over mensenhandel, dwang en uitbuiting. Regionaal is een campagne gestart “Wees veilig op 
de vlucht”. Binnen deze campagne wordt men gewezen waarop men alert moet zijn om geen 
slachtoffer te worden van mensenhandel en uitbuiting. 
 
Lokaal 
Communicatie/ informatievoorziening 
De actuele informatie verandert snel. Om deze reden communiceren wij de lokale, regionale en 
landelijke ontwikkelingen vanuit één centraal punt. Dit is de website van de gemeente Goirle: 
https://www.goirle.nl/in-de-gemeente-goirle/hulp-voor-vluchtelingen-uit-oekraine/.  
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Oproepen voor hulp of materiaal doen wij vraaggericht op de Facebookpagina van de gemeente 
Goirle. Daarnaast zijn er lokale facebookpagina’s actief van inwoners. Deze zijn niet afkomstig van de 
gemeente Goirle. 
 
Kernteam 
We hebben een ambtelijk kernteam opgericht. Hier zijn alle domeinen in vertegenwoordigd. 
Het kernteam richt zich op opvanglocaties, communicatie, sociale aspecten, burgerzaken, 
vergunningen en houdt contact met ContourdeTwern. ContourdeTwern heeft een eigen kernteam 
gevormd met vrijwilligers die zich hebben aangemeld om te ondersteunen bij de opvang van de 
vluchtelingen. De projectleiders van de gemeente Goirle en ContourtdeTwern stemmen regelmatig 
af 
 
Opvanglocaties: 
Op dit moment zijn er op 3 locaties mensen gehuisvest. Het betreft 9 volwassenen en 6 kinderen. 
Er is een locatie per direct beschikbaar voor ca. 20 personen. Hier zullen de komende dagen 
vluchtelingen gehuisvest worden. In de week van 28 maart is er een opvanglocatie voor 6 personen 
beschikbaar. 
Daarnaast lopen er op dit moment diverse contacten met wie wij naar mogelijkheden kijken. 
Wij doen een dringend beroep op particulieren die zelf Oekraïners hebben gehuisvest dit te melden 
bij de projectleider van de gemeente Goirle op telefoonnummer 06-21656413. Het is namelijk 
belangrijk dat deze vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente om een beroep te kunnen doen op 
sociale voorzieningen. 
 
Sociaal Domein 
Aan iedere opvanglocatie koppelen wij één of meerdere contactpersonen van de gemeente; sociaal 
domein. Deze collega’s kijken samen met de vluchtelingen naar wat er nodig is op korte en langere 
termijn. Denk hierbij aan eerste levensbehoeften zoals verzorgingsproducten, kleding, een simkaart 
en voedsel en daarnaast ook aan inschrijven in de BRP, aanvragen van een BSN, afsluiten van 
verzekeringen, aanmelden bij een school, openen van een rekening, vinden van werk, aanvragen van 
een uitkering en het vinden van een sportclub. 
 
Ondernemers 
Nu de eerste gezinnen zijn aangekomen en ondergebracht in onze gemeente zijn we momentele aan 
het inventariseren waar de eerste behoeft van de vluchtelingen ligt. Komende week gaan we in 
gesprek met lokale ondernemers om te bespreken of we een gezamenlijk initiatief kunnen oppakken 
in bijvoorbeeld de vorm van een welkomstpakket.  
 
Op 18 maart bezochten burgemeester Van Stappershoef en wethouder Van de Wiel een 
opvanglocatie. Zij hebben gesproken met een familie. Burgemeester van Stappershoef zegt hierover 
het volgende: “De emotionele verhalen over wat deze mensen is overkomen, zijn schokkend en 
maken het gruwelijke leed heel concreet. Het besef dat er zeer vele van dergelijke persoonlijke 
verhalen zijn, is confronterend en brengt deze oorlog ook emotioneel heel dichtbij”.  
Wethouder van de Wiel bedankt de inwoners van Goirle en Riel voor de vele aanbiedingen en hulp 
die geboden wordt op welke manier dan ook. 
 
Vervolg 
Zoals aangegeven is de website van de gemeente Goirle leidend voor informatievoorziening. 
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Ook zullen we u binnenkort met een nieuwe raadsinformatiebrief informeren over de stand van 
zaken. 


