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Geachte leden van de gemeenteraad,
Inleiding
Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel inwoners hun land. Op dit moment bekijken wij, samen met
alle andere gemeenten, de mogelijkheden om deze vluchtelingen op te vangen. In gemeente Zevenaar is
op dinsdagavond 8 maart 2022 een noodopvanglocatie geopend. Dit om de druk op opvanglocatie de
Harskamp in Ede te verlagen. Het gaat naar verwachting om 75 vluchtelingen. Wij informeren u hier graag
over middels deze raadsinformatiebrief.
Context
X
☐
☐
☐

Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
Coalitieafspraak
Motie/amendement/toezegging
Anders, namelijk

Inhoudelijke boodschap
De opvanglocatie de Harskamp in Ede is vol. Alle gemeenten zijn gevraagd om naar een
noodopvanglocatie te kijken. Dit om zo toch de vluchtelingen uit Oekraïne onderdak te bieden en de druk
op de Harskamp te verlagen. Buitengoed de Panoven wilde graag hieraan meewerken en daar zijn wij blij
mee. Het gaat naar verwachting om 75 vluchtelingen.

Duur van het verblijf
We verwachten de eerste vluchtelingen in de loop van 9 maart 2022. De Panoven is een
noodopvanglocatie. Dit betekent dat de mensen zo snel mogelijk naar een structurele opvanglocatie gaan.
De locatie is vooralsnog tot 20 maart ter beschikking gesteld. Als de noodopvang verlengd wordt,
informeren wij u hier uiteraard over.
Op dit moment worden alle praktische zaken door de Veiligheidsregio en gemeente Zevenaar geregeld.
Denk hierbij aan beveiliging en medische- en psychosociale ondersteuning. We werken met verschillende
hulpinstanties, zoals het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk (juridische informatie en advies) maar ook de
politie. De Veiligheidsregio zorgt op de locatie voor ondersteuning van een medisch team
De vluchtelingen komen aan met bussen of eigen vervoer (auto, bus of trein), worden geregistreerd en
krijgen opvang. Deze opvang bestaat uit een slaapplek, maaltijden en gebruik van voorzieningen van De
Panoven. De gemeente Zevenaar assisteert de eerste dagen, daar waar nodig, bij de opvang. De
gemeente staat daarbij in nauw contact met de Panoven en de daar aanwezige organisaties..
Communicatie en vervolgproces
Communicatie naar buiten
Direct omwonenden van Buitengoed de Panoven ontvangen vandaag een brief met alle informatie opvang
van de Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast is er een algemene pagina aangemaakt op www.zevenaar.nl.
Deze wordt continu aangevuld met actuele informatie. Hierop staat ook hoe inwoners kunnen helpen.
Overige communicatie vindt plaats via de gemeentelijke kanalen.
Vervolgproces
Op dit moment kijken we welke locaties geschikt zijn voor structurele, langdurige opvang van
vluchtelingen.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen
secretaris
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Lucien van Riswijk
burgemeester
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