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Onderwerp Stand van zaken Oekraïense vluchtelingen

Kennisnemen van:
De actuele stand van zaken inzake de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente
Harlingen

Beste raadsleden,

ln drie eerdere raadsinformatiebrieven informeerden wij u vanaf het moment dat wij in
Harlingen de eerste Oekraïense vluchtelingen opvingen steeds hoe de opvang verliep en

waar we tegenaan liepen. ln deze brief zullen wij u nogmaals informeren voordat het
zomerreces begint. Uiteraard wordt u tussentijds geïnformeerd als er zaken zijn die u moet
weten.

Opvang Maritieme Academie gestopt
De Maritieme Academie is gestopt met de opvang van vluchtelingen. De onderwijsinstelling
is zomers gesloten en heeft de slaapgelegenheden volgend schooljaar weer hard nodig voor
studenten. Er is geruime tijd aan circa 30 personen opvang geboden. De burgemeester heeft
op woensdag L3 juli de directie, het personeel van de school en enkele vrijwilligers hartelijk
bedankt voor de enorme inzet. Er ís namens de gemeente slagroomtaart meegebracht als

dank. De vluchtelingen die werden opgevangen zijn voor een groot deel verhuisd naar een

andere gemeentelijke opvanglocatie, Nieuwstraat 16. De overige vluchtelingen zijn recent
particulier gehuisvest. Zij betalen de huur inmiddels zelf.

Nieuwe opvangplek
Met het staken van de opvang in de Maritieme Academie verliest de gemeente Harlingen

ook 30 gemeentelijke opvangplekken. Omdat we niet langer voldoen aan het regionaal

aantal afgesproken plekken zijn we druk bezig met de realisatie van een nieuwe

opvanglocatie. Dit verloopt voorspoedig. Vanaf L augustus aanstaande gaat de inrichting
van deze locatie beginnen. De komende week zullen we uiteraard eerst de buurt goed gaan

informeren over de ontwikkeling. We zijn verder weer op zoek naar bedden, meubels en

dergelijke. We hopen vanaf 1 september maximaal 50 vluchtelingen op deze nieuwe locatie

te kunnen verwelkomen. Daarmee voldoen we weer ruim aan de regionale afspraken.
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Zomerprogramma
We gaan de zomerperiode in. De Oekraïense kinderen zijn vrijvan school en hun ouders zijn
veelal aan het werk. Vanuit de basísscholen is de vraag gekomen of ervoor kan worden
gezorgd dat de kinderen tijdens de vakantie verder integreren. Diverse vrijwilligers hebben
daarom een zomerprogramma gemaakt. De eerste week van de schoolvakantie helpen veel
Oekraïense kinderen mee om Spijkerstad op te bouwen. Voor de 4 opeenvolgende weken
wordt een gevarieerd programma gemaakt met Nederlandstalige activiteiten. Zo wordt
onder andere de speeltuin met zijn allen bezocht en de pluktuin in Wijnaldum. Voor de
volwassenen worden Nederlandse taallessen georganiseerd. Tegen een beperkte
vergoeding kunnen de volwassenen hieraan deelnemen. De gemeente heeft vier
zwemlessen voor alle kinderen betaald. Veel kinderen zijn doorgegaan met de lessen en de
eerste twee kinderen hebben inmiddels zelfs hun diploma gehaald.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Harlingen,
d de burge

C.M. Sjerps
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