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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Stand van zaken rondom de ontwikkelingen en initiatieven in de samenleving naar aanleiding van de 
situatie in Oekraïne.   
 
Inleiding  
Naar aanleiding van de situatie in Oekraïne zien we in de samenleving veel initiatieven ontstaan en 
komen er vragen richting gemeente. In deze raadsinformatiebrief leest u wat de actuele stad van 
zaken is. 
 
Informatie  
We zien spontane initiatieven ontstaan onder onze inwoners om iets te doen voor inwoners in 
Oekraïne. Dit toont dat de inwoners van Goirle en Riel betrokken zijn met de situatie in Oekraïne. 
We vinden het fijn om te zien dat zij zo begaan zijn met hun medemens. Veel mensen zamelen 
spullen in, willen doneren of bieden vervoer en zelfs woonruimte aan. Deze burgerinitiatieven 
dragen wij een warm hart toe.  
We verwijzen in onze communicatie-uitingen naar de hulpinstanties die het beste zijn toegerust om 
dit op goede wijze te coördineren. Denk hierbij aan Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode 
Kruis/giro 555. 
 
Dit geeft ons de ruimte om te focussen op onze eigen rol en dat is de mogelijke opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. Dit doen we samen met de gemeenten in het samenwerkingsverband Hart 
van Brabant. Op korte termijn stemmen wij gezamenlijk af op welke manier voorbereidingen 
getroffen kunnen worden voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. De indringende beelden 
uit de Oekraïne maken een enorme beweging van solidariteit los. Die solidariteit willen we in goede 
banen leiden, in afwachting van wat landelijk en provinciaal als inzet wordt bepaald. 
 
De berichtgeving vanuit het Veiligheidsberaad en de VNG volgt elkaar in snel tempo op. 
Deze week zijn de eerste opvanglocaties geopend. Deze lopen inmiddels vol. Alle signalen wijzen 
erop dat de vluchtelingenstroom nu echt op gang gaat komen. Er is daarom dringend behoefte aan 
nieuwe locaties. De VNG roept daarom gemeenten op om de mogelijkheden voor opvang te 
inventariseren. Deze vraag is reeds uitgezet in de ambtelijke organisatie. Verder is vanwege deze 
oproep is vandaag in het Veiligheidsberaad afgesproken dat iedere regio over uiterlijk twee weken 
1000 opvangplaatsen voor Oekraïners beschikbaar heeft. Komende week staat hierover een 
bestuurlijk overleg gepland binnen Hart van Brabant.  
 
Uit solidariteit blijven de blauw-gele banieren in de glazen pui aan de voorkant van het gemeentehuis 
hangen en zal, zodra deze binnen is, de Oekraïense vlag voor het gemeentehuis in top gaan.  
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Vervolg 
Zodra er meer duidelijk is uit het regionaal overleg van volgende week en de gevolgen hiervan voor 
Goirle, zullen we uw raad hierover informeren.   
 
Communicatie 
Website en socials worden gebruikt voor informatieverstrekking richting onze inwoners en 
initiatieven vanuit de samenleving. De inhoud is hierboven reeds aangegeven.  
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