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Hierbij willen we u informeren over de laatste stand van zaken m.b.t. de opvang van de Oekraïense 
vluchtelingen. Zoals bekend hebben we de VRD doorgegeven dat we een locatie op het Prins Bernard 
Hoeve terrein beschikbaar hebben waar maximaal 100 vluchtelingen opgevangen kunnen worden.  
 
Een verdere zoektocht van de VRD heeft ertoe geleid dat we afgelopen week het verzoek hebben gehad 
om medewerking te verlenen aan de opvang op de locatie van vakantiepark Akenveen in Tynaarlo. Op 
deze locatie zijn 35 tiny houses direct beschikbaar en we hebben toegezegd om onze medewerking te 
verlenen aan deze locatie. Ook zijn we in gesprek over een aantal huisjes bij camping de Eswal. 
 
Voor wat betreft de locatie in Akenveen zijn er inmiddels afspraken gemaakt over de duur (tot 1 oktober 
2022) en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Ambtelijk worden alle zeilen bijgezet om dit mogelijk te 
maken en zoals het er nu naar uitziet arriveren de eerste vluchtelingen volgende week.  
Vanaf 11 april zijn er ambtelijke locatiemanager(s) beschikbaar die de vluchtelingen helpen bij de eerste 
opvang en inmiddels zijn we gestart met het werven van een locatiemanager. 
 
Ook worden er in de gemeente vluchtelingen opgevangen bij particulieren in huis. Als gemeente hebben 
wij bewondering voor de barmhartigheid van deze gezinnen. We proberen ze te ondersteunen waar we 
kunnen, en zien dat deze mensen – zowel de mensen die opvang bieden als de mensen die opgevangen 
worden – bijzonder zelfredzaam zijn. 
 
Wethouder Vemer is graag bereid om tijdens een woordvoerdersoverleg meer toelichting te geven over 
de huidige stand van zaken, en zal op korte termijn daar een voorstel voor doen via de griffie. Mocht er 
behoefte zijn om individueel een afspraak te maken dan is die bereidheid er natuurlijk ook altijd. 
 
We gaan ervan uit u zo voldoende geïnformeerd te hebben maar mochten er toch nog vragen zijn dan 
horen we dat graag.  
 
Ook kunt u meer informatie vinden op www.tynaarlo.nl/vluchtelingen-uit-oekraine.  
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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