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Beste collega’s,

Voor jullie ligt de nieuwsbrief vanuit het Team Bevolkingszorg. Met deze nieuwsbrief 
willen wij jullie informeren over de noodopvang en de crisisnoodopvanglocatie in de 
gemeente Zuidplas. De afgelopen maanden, weken en dagen is er achter de scher-
men heel hard gewerkt om vluchtelingen een veilige plaats te bieden. Iets waar we 
als gemeente heel trots op mogen zijn. In deze eerste nieuwsbrief richten we ons op 
de crisisnoodopvang in Moordrecht en de vluchtelingen die wij drie weken geleden 
aantroffen in het van der Valk Hotel. 

Vluchtelingen van der Valk hotel
Drie weken geleden stond ik op woensdagavond met Raymond IJsselstijn en 
Richard Heijdra in het van der Valk Hotel in Nieuwerkerk. In het hotel verbleven op 
dat moment al enige tijd 42 vluchtelingen zonder dat de gemeente hiervan op de 
hoogte was gebracht. Een hele verassing kan ik wel zeggen. De vluchtelingen hadden 
allemaal een bed, een bad en brood, maar overige voorzieningen zoals medische zorg, babyvoeding, luiers, speel-
goed, kleding en verzorgingsmiddelen waren niet aanwezig.

Met dank aan Hans Houtman konden we dezelfde avond al voorzien in babyvoeding en luiers. De dagen erna 
stonden in het teken om de vluchtelingen te voorzien in de overige basisvoorzieningen, wat door hen zeer gewaar-
deerd is. Deze weken zijn voor een aantal collega’s heel intensief geweest, soms zelfs emotioneel. Wij hebben deze 
mensen in ons hart gesloten. Afgelopen zondag is de groep vertrokken en zijn zij elders in Nederland opgevangen. 
Onderstaand bericht kreeg ik van Ziad, één van de vluchtelingen.

Dear suzanne 

With love and peace.
Im on my way to Assen with my family. I thank you for everything and I appreciate everything 
you did. You are a beautiful human being and me and my family send you our sincere love.
I thank god for your kind heart and mr. Raymond beautiful spirit. I’ll never forget how humble 
you guys were and the deputy mayor with the gemeente’s team! This is a very strange journey. 
But thank you for the hope you guys gave me,  and thank you for giving me this blessed expe-
rience you beautiful people. And im sure we will meet again very soon. 

Crisisnoodopvang in sporthal de Zuidplas te Moordrecht
Vanaf begin augustus zijn wij druk bezig geweest met het gereed maken van de Crisisnoodopvang in Moordrecht. 
Met elkaar hebben we krachten gebundeld om de, inmiddels gearriveerde na-reizigers een plaats te bieden. Samen 
met collega’s en vrijwilligers zetten we ons de hele maand september in. We zoeken nog steeds extra vrijwilligers. 
Als je wilt helpen, stuur dan een mail naar crisisnoodopvang@zuidplas.nl. 

Dankbaar
Het organiseren van deze noodopvang en crisis noodopvang hadden wij niet kunnen realiseren zonder alle hulp die 
wij hebben gehad van collega’s en vrijwilligers. Ik ben niet alleen dankbaar, maar bovenal trots dat wij met elkaar 
iets moois hebben neergezet voor mensen die dit, op dit moment, zo hard nodig hebben. Bedankt!

Suzanne Ruigrok - Voorzitter Team Bevolkingszorg



Eind juli werd je gebeld..... en toen?
Dat klopt, door Suzanne Ruigrok, voorzitter van Team 
Bevolkingszorg. Zij belde mij met de boodschap “het 
gaat gebeuren”. Normaal gesproken doen wij als 
gemeente de crisisnoodopvang helemaal zelf. Hier-
van is in het verleden al heel veel op papier gezet in 
schema’s en draaiboeken. Alleen in dit geval was 
het de veiligheidsregio die bed, bad en brood gingen 
regelen. Dat maakte het nét even anders.

Zij hebben de hele zaal ingericht met vloeren, met 
de wandafscheidingen, enzovoort. Wij hebben hierin 
vooral een faciliterende rol gespeeld. Onze taak is 
voornamelijk gericht op het organiseren van de dag-
besteding. 

Dit kost allemaal veel tijd en daarom ben ik ook 
helemaal vrijgemaakt om deze klus te klaren. Ik 
overigens niet alleen. Een aantal andere collega’s 
vanuit de organisatie zijn ook vrijgemaakt. Dit heeft 
natuurlijk wel impact op de organisatie want andere 
collega’s moeten ons werk opvangen. Dat schuurt 
natuurlijk wel, maar iedereen begrijpt dat.

Waar ben je vooral trots op
Uiteraard op de enorme inzet van het team dat helpt 
om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Maar ik ben er 
ook trots op de goede relatie die is opgebouwd met 
de directe buren, de sportverenigingen en de veilig-
heidsregio. De korfbalvereniging de IJsvogels en de 
sportschooleigenaar heb ik dagelijks contact. 

We zoeken nog steeds vrijwilligers voor de Crisisnoodopvang in Moordrecht! 
Wilt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar:crisisnoodopvang@zuidplas.nl

Een crisisnoodopvang inrichten doe je niet zo-
maar
Nanning Dijkstra is door TBZ aangesteld als locatie 

coördinator voor de crisisnoodop-
vang (CNO). De afgelopen 4 weken 
heeft hij in samenwerking met de 
Veiligheidsregio Hollands Midden 
Sportcentrum de Zuidplas in Moor-
drecht omgetoverd tot een volledig 
ingerichte crisisnoodopvanglocatie 
waar sinds woensdag 31 augustus 61 
zogenaamde nareizigers verblijven. 
Ondanks dat Nanning de afgelopen 
tijd bijna 24/7 aan de slag is geweest, 

heeft hij toch een gaatje gevonden om met ons een 
interview te doen. 

Vandaag woensdag, verwelkomen wij de groep vluch-
telingen in Moordrecht. Hoe zijn de afgelopen weken 
geweest voor jou?
Het is druk en hectisch geweest. We hebben heel veel 
acties afgerond, heel veel overleggen gehad, met veel 
mensen gesproken, dus lange dagen. Niet alleen voor 
mij maar ook voor andere collega’s en het team van 
de veiligheidsregio. Samen met hen verzorgen we niet 
alleen de inrichting van het sportcentrum, maar ook de 
dagbesteding en het onderwijs voor de kinderen. We 
krijgen er 45 van wie het grootste gedeelte volgens de 
Nederlandse wet onderwijs moet ontvangen. 
Op dit moment wordt er door die collega’s hard 
gewerkt om hiervoor een rooster in elkaar te zetten. 

Gelukkig hebben zich heel veel vrijwilligers zich aan-
gemeld die ons hierbij gaan helpen. Hier zijn we echt 
heel dankbaar voor.

Hoe ziet een dag in de opvang er nu uit?
We hebben een dagschema waarin we beginnen met 
een ontbijt, een ochtendblok onderwijs, dan wordt er 
geluncht, vervolgens is er een middagblok onderwijs, 
diner en avondactiviteiten. Dit doen we allemaal samen 
met de veiligheidsregio. Zij zorgen voor bed, bad en 
brood, wij zorgen voor de dagbesteding. 

“Ik ben onwijs trots op alle collega’s die zich als vrij-
williger hebben aangemeld. Fantastisch! Dat maakt 
het ook leuk om voor Zuidplas te werken. Als er wat 
is dan kun je er ook op rekenen dat collega’s hun 
steentje willen bijdragen.”



Daarnaast ben ik ook blij met de steun van het College. 
Er ligt een duidelijke opdracht. Regel het goed. Zorg 
voor bed, bad, brood, maar ook voor een goed onder-
wijsprogramma. Zorg voor goede zorg en ook voor als 
het nodig is geloofsbelijdenis. Daar hebben we ook 
een mandaat voor gekregen en daarmee de ruimte om 
dit goed te doen. Dat vind ik heel fijn en waardeer ik 
enorm.

Op zaterdag 27 augustus konden belangstellenden 
een kijkje nemen in sportcentrum de Zuidplas, om met 
eigen ogen te zien hoe een crisisnoodopvanglocatie 
eruitziet. De dag werd druk bezocht en er zijn talloze 
rondleidingen gegeven door collega’s. We kregen veel 
positieve reacties en men was onder de indruk van wat 
de gemeente en de veiligheidsregio in zo een korte tijd 
voor elkaar hadden gekregen. 

CNO Nieuws in het kort

In het gemeentehuis is tij-
delijk een tentoonstelling 
over vluchtelingen te zien. 
U vindt hier informatie over 
vluchtelingen algemeen en 
achtergrondinformatie over de 
landen waaruit de asielzoekers 
die wij in Moordrecht opvangen 
gevlucht zijn. Deze tentoon-
stelling te zien van 1 septem-
ber tot 1 oktober te zien.

In Zuidplas wonen ongeveer 53 statushou-
ders. We hebben drie van hen gevraagd iets 
over henzelf te vertellen. Klik op deze link 
voor het filmpje : https://www.youtube.com/
watch?v=SGmJsfkJwQ0

Op donderdag 1 september bracht Burgemeester Han 
Weber een bezoek aan de crisisnoodopvang en de 
vluchtelingen. Hij werd met dankbaarheid ontvangen 
en was onder de indruk van de meestal schrijnende 
verhalen. 

“Ik ben echt ontzettend onder de indruk van wat ik 
zojuist heb gezien in het schoolgebouw.
In een ochtend tijd kunnen ze niet alleen ik heet 
schrijven, maar dit ook zeggen. Wat ontzettend leuk 
om mee te maken.”

Burgemeester Han Weber bezocht de vluchtelin-
gen in Moordrecht

Wilt u zien hoe de crisis-
noodopvang en de klaslokalen 
eruitzien scan de QR code

https://www.youtube.com/watch?v=SGmJsfkJwQ0 
https://www.youtube.com/watch?v=SGmJsfkJwQ0 

