
 
 
  
 
 
   

 

 

Nijkerk, 21 maart 2022 

 

 

 

          
 
 

 
 
 

Binnenkort eerste vluchtelingen in hotel De Roode Schuur in Nijkerk 
 
Zoals bekend heeft de oorlog in Oekraïne een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. In 
de gemeente Nijkerk is de eerste noodopvang van vluchtelingen in Hotel De Roode Schuur. Het 
hotel kan onderdak bieden aan 52 vluchtelingen. Vandaag of later deze week komen de eerste 
vluchtelingen aan in het hotel. Hotel de Roode Schuur is voor noodopvang van vluchtelingen 
voor een korte tijd. 
 
De 25 veiligheidsregio’s in Nederland moeten elk zorgen voor 2.000 opvangplekken. De gemeente 
Nijkerk draagt haar steentje bij binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
(VGGM). Hierin werken 15 gemeenten samen. De VGGM coördineert de (grootschalige) opvang in 
onze regio en de verdeling over de locaties in de gemeenten. Zij hebben de gemeente Nijkerk laten 
weten dat er in de loop van deze week vluchtelingen in hotel De Roode Schuur in Nijkerk komen. 
 
Rust bij de opvang 
Burgemeester Gerard Renkema: ‘Veel mensen benaderen ons omdat ze spullen willen aanbieden of 
zich als vrijwilliger willen inzetten. Dat is hartverwarmend. Maar we vragen u om deze hulp niet bij 
hotel De Roode Schuur aan te bieden. De vluchtelingen die hier straks verblijven, komen uit een 
oorlog. Zij zoeken rust en zekerheid. Ze maken zich zorgen om hun land en hoe het met 
achtergebleven familie en vrienden gaat. Op www.nijkerk.eu staat hoe u wel kunt helpen.’ 
 
Hulp aanbieden 
De zoektocht naar meer opvangplekken voor langere tijd is zowel in de regio als in de gemeente in 
volle gang. Wanneer hier meer over bekend is vindt u dit op www.nijkerk.eu. Ook bedrijven en 
inwoners willen helpen, met spullen, donaties of een opvangplek. Op www.nijkerk.eu staat hoe u deze 
hulp kunt aanbieden. Hier staat onder andere dat inwoners die overwegen hun huis open te stellen 
voor Oekraïense vluchtelingen contact op kunnen nemen met Vluchtelingenwerk via 
www.vluchtelingenwerk.nl. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen? Op www.nijkerk.eu vindt u ook veelgestelde vragen en antwoorden, wat de gemeente 
doet en waar u meer informatie kunt vinden over de situatie in Oekraïne.  
Mist u informatie of heeft u een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar gemeente@nijkerk.eu.  
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