
Dames en heren, 

Om de situatie in de Oekraïne willen we ook op deze plaats niet heen. De beelden uit 

Oekraïne hebben ons allen bereikt, en geschokt. Een Europees land is aangevallen. Ik denk 

namens u allen te mogen spreken dat ’s-Hertogenbosch intens meeleeft met alle inwoners in 

Oekraïne en met iedereen in onze gemeente die met Oekraïne verbonden is. De Oekraïense 

vlag fier in top op ons stadhuis was het eerste signaal dat we - mede namens u allen - hebben 

afgegeven.  

Inmiddels zijn er twee miljoen Oekraïense vluchtelingen. Een klein aantal daarvan – zo’n 30 

tot 50 – is in onze gemeente, bij familie of vrienden. Voor deze mensen zijn we al aan de slag 

en dragen we zorg. Onze deur staat natuurlijk open voor meer vluchtelingen. De acute vraag 

is u vast bekend: 1000 opvangplekken in onze veiligheidsregio, binnen twee weken te 

realiseren. Met de veiligheidsregio samen zetten we in op passende en duurzame oplossingen, 

vanuit het besef dat iedere gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt. 

De inventarisatie voor opvangplekken in onze gemeente loopt. We maken daarbij onderscheid 

tussen hulp bij de logeerregeling, kortere opvang en de langere huisvesting. Voor de korte 

opvang kijken we naar panden die makkelijk en snel geschikt te maken zijn, zoals hotels, 

kantoorruimte, scholen, gemeentelijke panden, kloosters of leegstaande ruimten. Voor 

huisvesting zoeken we in gezamenlijkheid naar passende woonoplossingen voor een langere 

duur.  

Ook zien we veel betrokken bewoners. Mensen die spullen willen donderen, of zelfs een 

logeerplek. Het toont onze gastvrije aard. Hoewel we sympathiek staan tegenover hulpacties 

in natura, is de oproep toch vooral om tot effectieve hulp te komen via de samenwerkende 

hulporganisaties, giro 555. Op onze website bieden we informatie voor behulpzame 

inwoners.  

Er is nog veel onduidelijk, en er is verdere uitwerking nodig. Zo is er nog geen landelijke 

coördinatie op de stroom vluchtelingen. Hiervoor vragen we aandacht in Den Haag. Ook 

hebben we Vluchtelingenwerk gevraagd om hier lokaal te helpen in de coördinatie en 

organisatie van een meldpunt voor Oekraïners om hun hulpvraag in beeld te krijgen. Samen 

met lokale partijen.  

Er is veel te zeggen, maar ik wil het kort houden. Meer details vindt u in de brief die we u 

vanavond nog sturen. Ik wil afsluiten met aan te geven dat Oekraïne ons allemaal raakt. We 

willen er in deze crisis altijd zijn voor medeburgers. We nemen daarom onze 

verantwoordelijkheid, we treffen alle acute en noodzakelijke voorbereidingen en kijken hoe 

we vanuit het landelijk beleid de coördinatie van de opvang hier regionaal en lokaal kunnen 

invullen.  

 


