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Geachte heer, mevrouw, 
 
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft ons gevraagd mee te werken aan 
crisisnoodopvang voor asielzoekers. We hebben besloten hieraan mee te werken. Tot het einde 
van dit jaar stellen we een ligplaats beschikbaar bij het strandje bij de Buitenhaven van 
Stellendam. Daar komt het schip Dutch Largo, met ruimte voor 120 asielzoekers.  In deze brief 
vertellen we u meer hierover.  
 
De asielcrisis vraagt onze hulp en inzet 
Het schip komt in het water naast de parkeerplaats van het strand, aan de Meester Snijderweg. 
Dat is aan de westkant van de buitenhaven. Het strand blijft gewoon toegankelijk. De bedoeling is 
dat het schip begin november komt, waarna enkele dagen later al de tijdelijke bewoners komen. 
We realiseren ons dat het kort dag is, maar we vragen uw begrip. Er is helaas nog steeds sprake 
van een asielcrisis, waarbij onze hulp en inzet nodig is.  
 
Wees welkom bij de inloopavond  
Deze avond is speciaal voor inwoners en ondernemers uit de omgeving. De inloopavond is op 
maandag 31 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in ’t Haegse Huus in Stellendam. U hoeft zich 
hiervoor niet aan te melden. Hier kunt u uw vragen stellen, maar ook uw tips en suggesties geven 
om de opvang op deze locatie zo goed mogelijk te laten verlopen.  
 
We gebruiken onze ervaringen van eerdere noodopvang op schepen  
Het college van burgemeester en wethouders heeft bij dit besluit ook gekeken naar de eerdere 
opvang bij het Havenhoofd in Middelharnis. Daar werd twee keer in het afgelopen jaar 
(crisis)noodopvang op een schip geboden. Beide keren verliep dat rustig. Onze opgedane 
ervaringen nemen we vanzelfsprekend mee bij het maken van afspraken voor deze 
crisisnoodopvang.   
 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is verantwoordelijk voor de opvang 
Dat doet ze samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De Veiligheidsregio 
werkt met beveiligers op zowel het schip als de wal. Ook wordt er een vorm van dagbesteding 
geboden op het schip. De asielzoekers mogen van het schip af. Ze krijgen vooraf uitleg over de 
huisregels van de opvang en over de regels in Nederland en op Goeree-Overflakkee, zoals die 
voor eenieder van ons gelden. 
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We begrijpen dat er bij u vragen kunnen leven  
Weet dat u van harte welkom bent op de inloopbijeenkomst. Ook is er meer informatie te vinden 
op de pagina www.goeree-overflakkee.nl/crisisnoodopvang. U kunt ook contact met ons opnemen 
via 14 0187 of door een e-mail te sturen naar noodopvang@goeree-overflakkee.nl.  
 
Wij hopen dat wij op uw begrip kunnen rekenen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
secretaris,  burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
W.M. van Esch  mr. A. Grootenboer-Dubbelman 
 


