
Raadsmail 13 mei 2022 

 
Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen werken nauw samen aan de opdracht om vluchtelingen 
uit Oekraïne op te vangen. In deze raadsmail brengen we u op de hoogte van de actuele 
ontwikkelingen. Wel willen we u er graag op wijzen dat ontwikkelingen snel gaan en informatie 
snel veroudert. Wij vragen hiervoor uw begrip.  
 
Laatste vluchtelingen Noorderlaan verhuisd 
Op dinsdag 10 mei zijn de laatste vluchtelingen vanuit locatie Noorderlaan verhuisd naar een 
opvanglocatie waar zij langer kunnen verblijven. Het gaat hierbij om 28 mensen, van wie 8 
minderjarigen. Zij zijn verhuisd naar locatie Het Kompas in Warmond.  

Opvanglocatie Lisse 

Op de opvanglocatie aan de Heereweg in Lisse (bij Lowietje) komt de basis steeds meer op orde. Met 

onderdak en leefgeld om eten te kopen, is aan de eerste levensbehoeften voldaan. Sinds vorige week 

is ook de keuken gereed, dit geeft de vluchtelingen de kans om zelf te koken. Dit is een belangrijke, 

sociale activiteit. Met het voldoen aan de basisbehoeften, komt de vraag naar school, werk en 

dagbesteding naar voren. Daarover zijn diverse gesprekken met scholen en werkgevers.  

Frontoffice 

Op de grote opvanglocaties is een frontoffice, waar vluchtelingen terecht kunnen met hun vragen. 

Deze frontoffice werkt met spreekuren die worden bemenst door de welzijnsorganisaties, Provalu en 

vrijwilligers. Vragen die zij niet direct kunnen beantwoorden, kunnen zij wegzetten bij medewerkers 

van de backoffice die vervolgens achter de antwoorden aan gaan.  

Locaties in de drie gemeenten 

Het kabinet heeft, zoals u ongetwijfeld weet, aangekondigd aan de veiligheidsregio’s om nog 25.000 

plekken beschikbaar te stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dat zorgt ervoor dat wij met alle 

gemeenten in de veiligheidsregio blijven doorzoeken naar geschikte locaties binnen onze regio. In 

alle dorpskernen hebben we al diverse vormen van opvang kunnen realiseren. Daar gaan wij 

uiteraard mee verder. Een overzicht van de gemeentelijke opvanglocaties vindt u op de website van 

de gemeente: https://www.hillegom.nl/inwoners-en-ondernemers/actueel-hillegom-helpt-

oekraine/opvanglocaties-in-hillegom-lisse-en-teylingen 

Veelgestelde vragen 

Als gemeente ontvangen wij veel vragen over de opvang van mensen uit Oekraïne. Vragen die vaak 

terugkomen, beantwoorden wij ook op onze website. Mocht u zelf vragen ontvangen, dan kunt u 

uiteraard naar onze website doorverwijzen: https://www.hillegom.nl/oekraine 

 
Met vriendelijke groet, 
 

namens het college, 
 

Arie van Erk 
Burgemeester Hillegom 
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