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Tijdelijke crisisnoodopvang Rheden 
  
 
Geachte raad, beste raadsleden, 
 
Zoals u in de media kunt zien en lezen, hebben we in ons land te maken met een grote opgave 

aangaande de komst en het verblijf van vluchtelingen. Het gaat dan om enerzijds de opvang van 

oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne en anderzijds over de problematiek rond Ter Apel en de druk op 
de AZC’s. Daarover wordt binnen de Veiligheidsregio’s gesproken, gecoördineerd en afgestemd. Zo 
ook binnen onze Veiligheidsregio Gelderland Midden. 
 
Ons college heeft vorige week een aantal besluiten genomen waarbij ook in onze gemeente sprake 
is van extra opvang. Eerder vandaag is zijn deze besluiten al voorgelegd aan de fractievoorzitters 
en via deze weg laten we u graag weten wat er aanstaande is: 

Fase 1: Vanaf 1 juni zal er 12 weken lang in 4 veiligheidsregio’s per keer, voor 2 weken tijdelijk 
opvang worden geboden aan asielzoekers. Het gaat hier om tijdelijke crisisnoodopvang (CNO) 
gedurende 14 dagen aan maximaal 150 asielzoekers. De CNO duurt van 15 juni tot 29 juni a.s. en 
vindt plaats in het voormalig klooster in De Steeg (Oversteeg 17). De huidige bewoners 
(arbeidsmigranten) van het pand worden op dit moment gefaseerd elders, buiten onze gemeente, 
ondergebracht. 

Fase 2: Na 29 juni zal de locatie worden omgebouwd tot tijdelijke opvang, waar 60-100 
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne hun intrek zullen nemen voor de tijdelijke periode van 1-2 jaar. 
Fase 3: Na afloop van deze periode is er sprake van herontwikkeling tot woningbouw. 

 
We willen de berichtgeving en informatieverstrekking naar onze raad, betreffende buurtbewoners 
en andere inwoners van onze gemeente zorgvuldig en transparant doen. Met deze reden informeren 
wij u als raadsleden graag via deze weg. De bewoners in de invloedssfeer/directe omgeving van de 

locatie ontvangen morgenochtend per post een informatiebrief. In de loop van de dag zullen alle 
inwoners van de gemeente Rheden op de hoogte gebracht worden middels een persbericht. Zowel 
de informatiebrief als het persbericht vindt u ter informatie in de bijlage. 
 
Aanvullend organiseren we een inloopbijeenkomst voor buurtbewoners. Tijdens de bijeenkomst zal 
Burgemeester, en mede-De Steeg-bewoner, Carol van Eert een toelichting geven op de gemaakte 
plannen. Tevens zullen er verschillende partijen, zoals het COA en de locatiemanager, aanwezig zijn 

om eventuele vragen te beantwoorden. De informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 juni 
a.s. van 19:00 tot 21:00 op Landgoed Rhederoord (Parkweg 19). Hierbij nodigen wij u, onze raad, 
graag van harte uit om aan te sluiten. 
 
In de uitvoering zijn we momenteel druk bezig alles op een rij te zetten. Helaas weten we alleen 
nooit zeker of er niet eerder iets naar buiten komt, voordat we dit goed en volledig hebben kunnen 

organiseren. We vragen u, vooral ten aanzien van onze inwoners, vertrouwelijk met deze informatie 
om te gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het College van B&W, 
 
Carol van Eert 
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