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Geachte Raad, 

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn in Wassenaar, 65 mensen gehuisvest in 9 
gemeentelijke opvanglocaties en 85 mensen in 40 particuliere opvanglocaties. Momenteel zijn alle 
plekken in Wassenaar voor Oekraïense ontheemden bezet. Een deel van de overeenkomsten voor 
het gebruik van de bestaande locaties loopt in de komende maanden af en uit de particuliere 
opvang verwachten we de komende maanden eveneens verzoeken voor huisvesting naar 

gemeentelijke opvang. 

We denken op termijn ca. 85 plekken nodig te hebben voor herhuisvesting. De urgentie om de 
komende tijd alternatieve locaties te realiseren voor de langdurige opvang van Oekraïense 
ontheemden blijft dus aanwezig. We willen immers dat voor mensen die op dit moment al in 
Wassenaar worden opgevangen, zeker als er kinderen bij betrokken zijn die hier op school zitten, 

in Wassenaar een plek beschikbaar blijft. 

Eén van de mogelijkheden om Oekraïense ontheemden te herhuisvesten is de ANWB-locatie. De 
ANWB heeft een deel van hun gebouw (het B-gebouw) aangeboden voor de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne. De andere delen van het gebouw blijven in gebruik als kantoor. Vanaf 

het voorjaar van 2023 komen hier ongeveer 270 Oekraïense vluchtelingen wonen. De locatie is 
veel groter dan nodig voor de gemeente Wassenaar. De gemeente Den Haag heeft ook ruimte 
nodig om Oekraïense ontheemden op te vangen, bovendien ligt de ANWB-locatie tegen de 

gemeente Den Haag aan. Daarom organiseren de gemeenten Den Haag en Wassenaar de opvang 
in het ANWB-gebouw samen. De werkzaamheden om het gebouw klaar te maken voor de opvang 
starten in januari. Gemeente Den Haag zal het beheer voor haar rekening nemen.  

Vanuit deze samenwerking met de gemeente Den Haag zullen we ook de communicatie naar de 
buurt verzorgen. We informeren omwonenden zorgvuldig en gaan met hen in gesprek over de 
wijze waarop we de opvang vorm gaan geven. Omwonenden worden per brief geïnformeerd over 
deze locatie en zij worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.  

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de opvang van Oekraïense ontheemden en 
de ANWB-locatie in het bijzonder. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 

 
 

RvOorschot
Tekstvak
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T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


