
 

 

 

 

 

Aan de bewoners van 

«Openbare_ruimte» «Huisnummer»«Huisletter» «Toevoeging» 

«Postcode» «Woonplaats» 

 

 

 

 

Valkenburg, 14 maart 2022 

 

Betreft: Opvang Oekraïense vluchtelingen in Schin op Geul 

 

 

 
Beste bewoners,  

 

Oekraïense vluchtelingen komen naar Nederland om de oorlog in hun land te ontvluchten. 

De gemeente Valkenburg aan de Geul wil een bijdrage leveren aan goede opvang van deze 

vluchtelingen. De eerste locatie daarvoor is nu bekend. Hotel Op de Beek in Schin op Geul 

heeft na overleg kamers voor vluchtelingen per direct beschikbaar. Dinsdag 15 maart 

worden in dit hotel al acht Oekraïense vluchtelingen ondergebracht. Op korte termijn 

zullen hier meer vluchtelingen worden ondergebracht.  

 

Meerdere locaties 

Iedere Veiligheidsregio is gevraagd om voor 1000 opvangplekken voor deze specifieke 

groep vluchtelingen te verzorgen op hele korte termijn. Daarna is de vraag om nog 1000 

plekken te vinden op iets langere termijn. Dit betekent dat de zoektocht in onze provincie 

en dus ook in de gemeente Valkenburg aan de Geul doorgaat. Wij zijn in onze gemeente in 

gesprek met meer eigenaren van panden en locaties over de mogelijkheden. 

 

Wilt u op de hoogte blijven?  

Via onze website op www.valkenburg.nl blijft u op de hoogte van alles wat er rond de 

crisisopvang gebeurt. Deze houden we dagelijks bij.  

 



Wilt u helpen?  

Er zijn op dit momenteel veel initiatieven om Oekraïners te helpen. Vraagt u zich af wat u 

kunt doen? Kijk dan op www.nederlandvoorvluchtelingen.nl. Vanuit de gemeente wordt 

op dit moment gekeken hoe we praktische hulp die vanuit onze inwoners wordt 

aangeboden kunnen coördineren. Hou hiervoor onze website in de gaten. Heeft u vragen 

over vluchtelingenopvang in onze gemeente? Neem dan contact op via tel. 14 043 of 

info@valkenburg.nl  

 

Wij zullen deze mensen die gevlucht zijn voor een verschrikkelijke oorlog met open armen 

ontvangen. Ik  ben er van overtuigd dat zij in deze moeilijke en emotionele tijd door de 

gemeenschap van Schin op Geul gastvrij worden opgevangen. Laten we er samen voor hen 

zijn! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van burgemeester en wethouders 

van gemeente Valkenburg aan de Geul, 

 

 

 

 

 

 

 

Daan Prevoo 

burgemeester 
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