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Gemeente Nijkerk bereidt opvang voor vluchtelingen Oekraïne voor  
 
De oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. De gemeente 
Nijkerk leeft mee met de inwoners van Oekraïne en vindt het vanzelfsprekend om een bijdrage 
te leveren aan de opvang van vluchtelingen. Hotel De Roode Schuur is de eerste opvangplek 
binnen de gemeente Nijkerk. Het hotel kan onderdak bieden aan 52 vluchtelingen. 
 
Burgemeester Gerard Renkema: ‘We zijn een gastvrije gemeente én regio waar we ook onze 
verantwoordelijkheid willen nemen voor het bieden van onderdak aan vluchtelingen die door het 
oorlogsgeweld moeten vluchten. Ik vind het hartverwarmend om te zien dat er al de nodige initiatieven 
zijn van inwoners en organisaties om onderdak en hulp te bieden. Voor mensen in nood organiseren 
we als gemeente een eerste opvang in hotel De Roode Schuur. De noodzakelijke opvang stemmen 
we af met de regiogemeenten. Zoals het er nu uitziet is er in de regio geen noodzaak tot acute opvang 
in sporthallen. Maar als dat wel nodig is, zijn we ook daar op voorbereid. We houden als college nauw 
contact met onze maatschappelijke partners die een rol kunnen spelen bij de opvang.’ 
 
De 25 veiligheidsregio’s in Nederland moeten elk zorgen voor 2000 opvangplekken. De gemeente 
Nijkerk draagt haar steentje bij binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. 
Hierin werken 15 gemeenten samen.  
 
Hulp aanbieden 
De zoektocht naar meer opvangplekken voor middellange en langere termijn is zowel in de regio als in 
de gemeente in volle gang. Ook bedrijven en particulieren willen helpen, met spullen, donaties of een 
opvangplek. Op www.nijkerk.eu staat hoe u deze hulp kunt aanbieden. Hier staat onder andere dat 
inwoners die overwegen hun huis open te stellen voor Oekraïense vluchtelingen contact op kunnen 
nemen met Vluchtelingenwerk via www.vluchtelingenwerk.nl.  
 
Meer informatie 
Heeft u vragen? Op www.nijkerk.eu vindt u ook veel gestelde vragen en antwoorden, wat de 
gemeente doet en waar u meer informatie kunt vinden over de situatie in Oekraïne.  
Mist u informatie of heeft u een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar gemeente@nijkerk.eu. 
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