
 

 

Aan de bewoners/ondernemers van dit pand 

 

         Datum: 15 november 2022 

 

Onderwerp: Crisisnoodopvang op schip aan kade Industrieweg, voor maximaal 6 maanden 

 

Beste bewoner(s)/ gebruiker(s) van dit pand, 

 

Vanaf maandag 21 november wordt er een crisisnoodopvanglocatie geopend in Papendrecht. Deze 

opvang duurt maximaal 6 maanden, gebeurt in opdracht van het Rijk en vindt plaats bij  

u in de omgeving, op het schip de MS Sir Winston aan een kade aan de Industrieweg. Deze kade 

grenst aan het terrein van GKN Fokker. GKN Fokker gebruikt deze kade om over het water 

vliegtuigonderdelen naar klanten te vervoeren. Deze kade is tijdelijk beschikbaar als ligplaats voor dit 

schip, dankzij de welwillende medewerking van GKN Fokker. Het schip dat hier op woensdag 16 

november arriveert, biedt plaats aan maximaal 52 vluchtelingen. Vanaf  

21 november zullen de bewoners arriveren.  

 

Via deze brief willen wij u persoonlijk informeren over het waarom en hoe van deze crisis-noodopvang, 

en waar u meer informatie kunt vinden.  

 

Deze opvang past binnen de uitgangspunten voor asielopvang die het college van B&W van 

Papendrecht medio september jl. al naar buiten bracht. De opvang van deze beperkte groep 

vluchtelingen past bij de schaal van onze gemeenschap en gaat niet ten koste van woonruimte voor 

bestaande en nieuwe woningzoekenden uit Papendrecht zelf. Ook heeft deze crisisnood-opvang 

minimale impact op onze gemeentelijke financiën, omdat alle kosten vergoed worden door het Rijk. 

 

Waarom is crisisnoodopvang nodig? 

Het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen zich moeten 

melden, kan de toestroom op dit moment niet aan. Gezien het acute tekort aan opvangplekken droeg 

de Rijksoverheid alle 25 Veiligheidsregio’s in Nederland nadrukkelijk op om een bijdrage te leveren aan 

het oplossen van de crisis. Zij moeten tijdelijke crisis-noodopvang (bed, bad en brood) beschikbaar 

stellen. In het hele land wordt gewerkt aan dergelijke noodhulp. Net als andere gemeenten in deze regio 

levert ook Papendrecht een bijdrage door het tijdelijk beschikbaar stellen van deze kade aan de 

Industrieweg. Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, waar Papendrecht onder valt, zorgen ook 

de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido Ambacht, Sliedrecht en Hoeksche Waard voor soortgelijke 

crisisnoodopvang.  

 

Duidelijke afspraken over de tijdelijke inzet van de locatie voor een schip    

De gemeente heeft met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid duidelijke afspraken gemaakt over de 

taakverdeling en de onderlinge samenwerking rondom deze asielopvang. 

De Veiligheidsregio heeft de dagelijkse leiding over de locatie. Tussen 7.00 's ochtends en 23.00 uur 's 

avonds is het locatiemanagement aanwezig voor de algehele coördinatie van de locatie.   

Daarnaast zijn er 24 uur per dag (7 dagen per week) meerdere  beveiligers aanwezig van een 

beveiligingsbedrijf. Dit om de opvang voor zowel de omwonenden als de vluchtelingen goed en veilig te 

laten verlopen.  

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de reguliere openbare orde en veiligheid in de gemeente, dus 

ook rondom deze opvanglocatie. 

 



Meer achtergrondinformatie op onze website  

Op onze website: www.papendrecht.nl/asielopvang vindt u meer informatie over deze crisisnoodopvang 

op het schip de MS Sir Winston aan de Industrieweg. Daar staat ook een overzicht met veelgestelde 

vragen en antwoorden. Wij vullen deze informatie regelmatig aan.  

 

Heeft u nog vragen?  

Bel dan tijdens kantooruren naar de gemeente, via algemene telefoonnummer 14 078.  

Of stuur een e-mail naar asielopvang@papendrecht.nl 

 

Telefonische bereikbaarheid van de crisisnoodopvang-locatie 

Het locatiemanagement en/of beveiliging van de crisisnoodopvang zijn na de opening van de 

opvanglocatie 24/7 bereikbaar als u iets wilt melden of bespreken.  

U kunt hen bereiken via het telefoonnummer dat op/rond 21 november a.s. bekend wordt gemaakt via 

de webpagina www.papendrecht.nl/asielopvang ---- > Blauwe button 'Crisisnoodopvang' in 

rechterkolom. 

 

Wij vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang van deze 

mensen; die hun land veelal onder uiterst moeilijke omstandigheden moesten ontvluchten.   

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,  
de secretaris,      de waarnemend burgemeester,  
 
 
 
 
J.M. Ansems MSc     mr. drs. A.M.M. Jetten 

http://www.papendrecht.nl/asielopvang
mailto:asielopvang@papendrecht.nl
http://www.papendrecht.nl/asielopvang

