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Tijdelijke opvang ontheemden uit Oekraïne op voormalig Hoenderloo terrein

Beste inwoner,

De oorlog in Oekraïne heeft miljoenen vluchtelingen op de been gebracht. Ook in de gemeente
Apeldoorn zetten we ons in om Oekraïense ontheemden tijdelijk op te vangen. Het is hartverwarmend
hoeveel Apeldoorners bereid zijn om hier ondersteuning in te bieden. Rond de tweehonderd mensen
verblijven in gastgezinnen of andere particuliere opvang. Als gemeente hebben we op twee verschillende
locaties (Casa Bonita en FSG Campus) nu in totaal voor 290 mensen een plek beschikbaar.
Maar de oorlog is nog niet voorbij, de nood is en blijft hoog. Wij hebben dan ook de opdracht gekregen
om van die 290 plekken die we nu beschikbaar hebben, door te groeien naar 600 plekken.
Daarom hebben we met de Emmagroep afgesproken dat we vanaf half mei tijdelijk mensen uit Oekraïne
opvangen in enkele panden (gymzaal, sporthal en schoolgebouw) op het voormalige terrein van de
Hoenderloogroep. Er is in totaal plek voor ongeveer 300 mensen. Die zullen niet allemaal in éen keer
komen, maar verspreid over een aantal weken tot maanden.
De Oekraïners, vooral vrouwen en kinderen, krijgen er een warme ontvangst en er wordt voor ze
gezorgd. We weten nog niet precies hoelang deze opvang nodig is.
Eerder is een ruimtelijk kader voor de bestemming van het voormalig terrein van de Hoenderloogroep
vastgesteld. https://www.apeldoorn.nl/terrein-hoenderloogroep. Dit kader geldt nog steeds.
Heeft u vragen?
Voor de omwonenden en voor andere inwoners van Hoenderloo is er een inloopmoment op 3 mei van
19.00 tot 21.00 uur. Deze inloop is in de sporthal op het terrein, Arckelaan 5. U kunt de, nog niet
ingerichte, sporthal bekijken en uw eventuele vragen stellen aan de locatiemanager en medewerkers van
de gemeente. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u uw vragen ook stellen via
oekraine@apeldoorn.nl.
Met vriendelijke groet,

Burgemeester Ton Heerts

