
Raadsmemo 7 december 2022 
 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 

In Hillegom hebben we een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk opgevangen 

op een locatie aan de Noorderlaan. Na deze eerste, broodnodige hulp zijn deze 

vluchtelingen verhuisd naar andere opvangplekken in onze regio waar zij langer kunnen 

blijven. Half augustus zijn we aan de slag gegaan met voormalige basisschool De 

Leerwinkel aan de Thorbeckelaan 40. Het gebouw is geschikt gemaakt voor de opvang 

van vluchtelingen en binnenkort arriveren de eerste mensen. Wij zijn heel blij dat we als 

dorp zo’n warme ontvangst hebben gegeven aan mensen die uit een verschrikkelijke 

oorlog komen.  

 

Tijdelijke opvang 

Vanuit de landelijke overheid hebben alle gemeenten in Nederland de vraag gekregen 

opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te verzorgen. In totaal gaat het om de 

opvang van ongeveer 100 mensen. Naast de 40 plekken in de voormalige Leerwinkel 

worden nu stacaravans geplaatst op het terrein naast sportvereniging SDO.  

Uw fractievoorzitters zijn hier inmiddels over geïnformeerd. 

 

Nieuwbouw SDO 

Op het terrein van SDO is nieuwbouw voor o.a. SDO en Jeu de Boules Hillegom gepland.  

De opvang van Oekraïense vluchtelingen staat de nieuwbouw niet in de weg. De clubs 

hebben allerlei ideeën ingebracht om een helpende hand te bieden bij de opvang.  

 

Wat gaat er precies gebeuren? 

Het terrein wordt eerst geschikt gemaakt om de stacaravans te kunnen plaatsen. Ook 

wordt er gewerkt aan nutsvoorzieningen zoals water en elektra. Zodra het terrein gereed 

is worden er 18 stacaravans geplaatst. Elke caravan is geschikt voor maximaal 4 

personen.  

In het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart met de eerste werkzaamheden.  

De eerste bewoners komen waarschijnlijk in april aan. 

Het is lastig in de huidige situatie in te schatten hoe lang de opvang zal zijn. Maar dat het 

om een langere periode gaat is zeker.  

 

De directe omgeving wordt geïnformeerd 

Dinsdagavond zijn SDO en de JBH bijgepraat over de plannen. Donderdagavond worden 

de verenigingen en bedrijven die aan de toegangsweg grenzen in een persoonlijk gesprek 

geïnformeerd. 

Daarnaast ontvangen donderdag zo’n 330 huishoudens en omliggende ondernemers, die 

in de omgeving van het terrein wonen, een brief over het besluit. Daarin worden zij 

uitgenodigd om hun vragen/zorgen en eventueel hulpaanbod met ons te delen tijdens 

een inloopbijeenkomst:  

 

maandag 12 december van 17.00 tot 20.00 uur in activiteitencentrum Nexus. 

 

Via de gemeentelijke website en de gemeenteberichten in het lokale weekblad, worden 

alle inwoners en belanghebbende van Hillegom geïnformeerd. De website wordt 

regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie waaronder veel gestelde vragen en 

antwoorden. 

 

Met vriendelijke groet 

namens het college, 

 

Arie van Erk 

Burgemeester Hillegom 

 

Bijlage: plattegrond plaatsing cabines 
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