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Inleiding
Op dit moment verblijven er 108 Oekraïense vluchtelingen op Groot Stokkert en zijn 17 Oekraïense
vluchtelingen bekend die elders in de gemeente onderdak hebben gevonden.
Dankwoord aan vrijwilligers
Op 8 juli hebben burgemeester Wiggers en wethouder Nienhuis een barbecue bezocht op Groot
Stokkert. Op deze barbecue waren veel vrijwilligers aanwezig. Burgemeester Wiggers heeft hen bij
de start van de barbecue hartelijk bedankt voor hun inzet.
Onderwijs
Voor het nieuwe schooljaar staat alles in de startblokken. Het onderwijs aan kinderen van de
basisschoolleeftijd zal plaatsvinden op een tweetal scholen in Wapenveld. Ook voor de kinderen
welke onderwijs volgen in het voortgezet onderwijs is alles geregeld.
Activiteiten Present voor de jeugd
Stichting Present organiseert in de zomervakantie wekelijks activiteiten op vrijdag voor de jeugd op
Groot Stokkert. Zo staan activiteiten op het programma als zaklopen, bingo, samen pannenkoeken
eten en een filmavond.
Verlenging overeenkomst Groot Stokkert
De overeenkomst met de huidige eigenaar van Groot Stokkert liep eind september af en kan met
twee keer 3 maanden worden verlengd. Besloten is om gebruik te maken van de eerste
verlengingsmogelijkheid. Dit betekent dat de huidige overeenkomst loopt tot 1 januari 2023. Ook de
contracten van de locatiemanagers en beveiliging zijn met eenzelfde periode verlengd.
Voortgang huisvesting statushouders
De gemeente Heerde heeft kunnen voldoen aan de taakstelling vanuit het Rijk om 20 statushouders
te huisvesten in onze gemeente over de 1e helft van 2022. Momenteel werkt de gemeente aan de
taakstelling over de 2e helft van 2022.
[Uitleg]
Kernboodschap
De vluchtelingen die opgevangen zijn op Groot Stokkert vinden hun draai. Ook de organisatie op
Groot Stokkert staat en kan inmiddels veel vragen van een antwoord voorzien. In de zomerperiode
zijn er activiteiten voor de jeugd. Voor het nieuwe schooljaar is alles voorbereid. Daarnaast voldoen
wij aan de taakstelling vanuit het Rijk wat betreft huisvesting statushouders.
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