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P E R S B E R I C H T 
Alblasserdam, 18 maart 2022 

 

Informatie- en ontmoetingspunt over Oekraïne 
 
In de Havenkerk aan de Ieplaan wordt vanaf maandag 21 maart een informatie- en ontmoetingspunt 
geopend voor vluchtelingen uit Oekraïne en de hierbij betrokken Alblasserdammers. Eén plek voor alle 
vragen, eventueel met behulp van een tolk. Dit informatie- en ontmoetingspunt is een samenwerking 
tussen de Gemeente Alblasserdam, Vluchtelingenwerk en de Stichting Welzijn Alblasserdam.    
 
Ruimere openingstijden  
Op maandag 21 maart van 13 tot 15.00 uur opent het informatie- en ontmoetingspunt voor het eerst 
haar deuren. Afhankelijk van de behoefte en het aantal vluchtelingen in Alblasserdam worden de 
openingstijden uitgebreid naar meerdere dagdelen per week. Voor nu is het punt één keer per week 
open.   
 
Hulp van inwoners word gevraagd 
Stichting Vluchtelingenwerk kan nog hulp gebruiken bij het bemensen van het informatiepunt of een 
toekomstige opvanglocatie in Alblasserdam. Ook is er meer hulp nodig van mensen die de Oekraïense 
of Russische taal spreken. Meer informatie is verkrijgbaar bij Hettie van den Berg van Vluchtelingenwerk 
via 06-57592242.  
 
Eén plek voor alle vragen 
Door dit informatie- en ontmoetingspunt kunnen vluchtelingen op een laagdrempelige manier met al hun 
vragen terecht op één punt. We bieden ook een luisterend oor. De vragen worden wellicht niet gelijk 
beantwoord, maar wel altijd gelijk opgepakt. Soms zijn we een doorverwijspunt en koppelen we mensen 
en verenigingen aan elkaar. Afhankelijk van de vragen en behoefte van de mensen zoeken we de 
contacten met onze (maatschappelijke) partners in Alblasserdam.    
De gemeente staat erg voor het principe van één plek voor alle vragen. Het is ook daarom dat het 
Brughuis aan de overkant van de Havenkerk voor de zomervakantie de deuren gaat openen. Op deze 
plek kunnen alle Alblasserdammers van 0 tot 100+ terecht bij zorgvragen.  
 
Hulp van de scholen is onderweg 
Scholen en de kinderopvang zijn voornemens in de week van 28 maart een plek gereed te hebben, waar 
de gevluchte kinderen uit Oekraïne weer echt kind kunnen zijn. Om dit mogelijk te maken is er op 
vrijwillige basis hulp nodig van Alblasserdammers met een pedagogische achtergrond, die ook bereid 
zijn om een VOG (verklaring omtrent het gedrag) te overleggen. 
 
Langdurige opvang in Alblasserdam 
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid coördineert de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit 
moment is er geen noodopvang in ons dorp, omdat grotere locaties in onze regio sneller geschikt 
gemaakt kunnen worden. De gemeente verwacht wel de vraag om vluchtelingen voor langere termijn op 
te vangen. Daarom bereidt zij zich hierop voor. Hierbij gebruiken we de hartverwarmende initiatieven van 
onze inwoners. Het informatie- en ontmoetingspunt is ook bestemd voor de vluchtelingen die bij 
Alblasserdammers thuis worden opgevangen. 
 
Vragen? 
De meeste antwoorden zijn te vinden op de website van de Veiligheidsregio via zhzveilig.nl/oekraine . 
Vragen aan de gemeente Alblasserdam kunnen telefonisch gesteld worden via 14078 of via een e-mail 
aan oekraine@alblasserdam.nl  
  
 

Noot voor de redactie: Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met Larissa 

Schouwstra, (078-770 6123 / 06-43294940 ), team Communicatie gemeente Alblasserdam.  
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