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Inrichting terrein aan Bloemendaalseweg voor opvang Oekraïense 
vluchtelingen 
 
De gemeente wil een besluit nemen over het terrein Bloemendaalseweg / hoek 
Nachtegaalsteeg in Nijkerk. Dit terrein wordt geschikt gemaakt voor de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne. Er komen 56 chalets inclusief beheerders- annex kantoorruimte en 
een centrale wasruimte. Er is plaats voor in totaal 252 vluchtelingen voor een periode van twee 
jaar. We verwachten dat we de locatie begin 2023 in gebruik kunnen nemen.  
 
Gemeenteraad 
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit. De raad kan nog reageren op de 
ruimtelijke procedure en de financiën. 
 
Snelle inrichting  
Voor deze plek is gekozen omdat dit terrein eigendom is van de gemeente en we het snel kunnen 
inrichten. Met deze nog in te richten centrale opvang aan de Bloemendaalseweg komen de huidige 
twee gemeentelijke opvanglocaties in Nijkerk (Bad Hulckesteijn) en Hoevelaken (De Hilt) weer vrij 
voor respectievelijk recreatie en huisvesting. 
 
Piek instroom verwacht 
De instroom van Oekraïense vluchtelingen blijft toenemen. Op basis van voorlopige prognoses van de 
rijksoverheid en de gezamenlijke veiligheidsregio’s wordt de piek verwacht in november en december 
2022. Dit met veel onzekerheid, omdat niemand het verloop en de duur van de oorlog kan 
voorspellen. 
 
Op dit ogenblik vangen we binnen de gemeente Nijkerk zo’n 115 vluchtelingen uit Oekraïne op. De 
gemeente Nijkerk heeft de vraag gekregen om buiten die opvang voor nog eens 92 vluchtelingen uit 
Oekraïne opvangplekken te realiseren. Daarnaast wordt Nijkerk net als andere gemeenten 
geconfronteerd met signalen van gastgezinnen die aangeven dat hun gastvrijheid tegen grenzen 
aanloopt. Om deze redenen kijkt de gemeente naar opvangmogelijkheden voor de wat langere 
termijn. Burgemeester Renkema: “De gemeente Nijkerk neemt haar verantwoordelijkheid en is 
gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze nieuwe 
locatie levert hier een grote bijdrage aan”. 
 
Verantwoordelijkheid 
Gemeente Nijkerk heeft de opdracht om te voorzien in huisvesting voor eigen inwoners, voor 
vluchtelingen en andere groepen mensen die een beroep op ons doen. We verliezen niemand uit het 
oog. De gemeente Nijkerk staat voor fijn en veilig wonen voor iedereen en hierin werken we nauw 
samen met de inwoners en maatschappelijke partners in onze gemeente. 
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