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   behandelaar :  
onderwerp : Opvang vluchtelingen Oekraine in Wemeldinge 

 
Beste inwoner van Wemeldinge, 
 
 
Sinds 1 november 2022 worden er 40 tot 45 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het hotel 
aan de Noordelijke Achterweg 62 in Wemeldinge. Het gaat hierbij voornamelijk om gezinnen. 
De opvang in het hotel is tijdelijk. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een opvanglocatie voor 
de langere termijn. In deze brief willen wij u informeren over de ontwikkelingen rondom de 
opvang van de Oekraïense vluchtelingen. 
 
De opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt verlengd 
De verwachting is dat de oorlog in Oekraïne niet snel voorbij gaat. De mensen die we op dit 
moment in onze gemeente opvangen kunnen dus niet snel terugkeren naar Oekraïne. Voor hen 
is dat natuurlijk verschrikkelijk. Daarom verlengen wij de opvang en doen wij er alles aan om 
deze zo goed mogelijk voor hen te verzorgen.  
 
Nieuwe opvanglocatie aan de Wemeldingse Zandweg 21 
We zijn op zoek gegaan naar een opvanglocatie voor de langere termijn. Deze locatie is 
gevonden aan de Wemeldingse Zandweg 21. Deze locatie kunnen we enkele jaren gebruiken. 
Op korte termijn starten we met het opzetten van de nieuwe opvanglocatie. Dit kost tijd. De 
verwachting is dat de Oekraïners in de zomer verhuizen naar de nieuwe locatie.  
 
In de tussentijd blijven de vluchtelingen in het hotel 
Eerder hebben we aan u gecommuniceerd dat de opvang in het hotel tot 1 mei 2023 zou duren. 
Omdat het ontwikkelen van de nieuwe opvanglocatie tijd kost, zijn we met het hotel in gesprek 
gegaan over het verlengen van de opvang in de tussenliggende periode. Hier staan zij positief 
tegenover. Daarom wordt de opvang in het hotel aan de Noordelijke Achterweg 62 verlengd tot 
deze zomer, wanneer de nieuwe opvanglocatie gereed is. 
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Wemeldinge is een thuis voor de vluchtelingen geworden 
We horen veel positieve geluiden uit Wemeldinge over de opvang van deze Oekraïense 
gezinnen. En ook de vluchtelingen hebben zichzelf inmiddels wegwijs gemaakt in de 
Wemeldingse samenleving. We zijn trots op al onze inwoners, vrijwilligers en organisaties die 
hierbij helpen en dit mogelijk maken. 
 
We geven graag antwoord op uw vragen 
Wij hopen ook in deze nieuwe situatie weer te kunnen rekenen op uw begrip en medewerking. 
Maar we kunnen ons ook voorstellen dat u vragen over de opvang heeft. Daarom kunt u uw 
vragen persoonlijk aan mij stellen. Wilt u hiervoor wel eerst een moment inplannen? 
Op de volgende momenten ben ik aanwezig in Wemeldinge: 
 

▪ 21 februari van 18:00 tot 20:00 uur   
▪ 22 februari van 15:15 tot 17:15 uur 

 
U kunt zich aanmelden voor een inloopmoment via bestuurssecretariaat@kapelle.nl of via 0113 
– 33 31 29 of 0113 – 33 32 53. Heeft u dringende vragen die niet kunnen wachten? Bel ons dan 
via 14 0113 of mail naar gemeente@kapelle.nl. Wij proberen uw vraag dan zou snel mogelijk te 
beantwoorden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Kapelle, 
namens deze, 
de burgemeester, 
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C.G. Jansen op de Haar 
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