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Beste inwoners van Schin op Geul, 

Afgelopen vrijdag heb ik een openhartig gesprek gevoerd met enkele buren van hotel Op de Beek. De 

aanleiding hiervoor was dat zij zich zorgen maken over de ontwikkelingen op deze locatie en omdat 

het hotel sinds kort in gebruik is als opvang voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.  Ik informeer u 

graag over de onderwerpen die we tijdens dit overleg besproken hebben in de hoop om daarmee 

elke zorg weg te nemen.  

Informatievoorziening 

Door het ontstaan van de oorlog  in Oekraïne en de inval van Rusland is een acute oorlogssituatie 

dichtbij ontstaan waardoor miljoenen mensen en hun gezinnen moesten vluchten. Velen zochten 

veiligheid in buurlanden. Nederland heeft net als de andere Europese landen snel besloten om de 

oorlogsvluchtelingen op de vangen. Het kabinet heeft vanwege de ontwikkelingen in Oekraïne en de 

grote vluchtelingenstroom een nationale crisisstructuur afgekondigd. Binnen die structuur heb ik als 

burgemeester de opdracht gekregen om opvanglocaties te realiseren/organiseren. Deze moesten er 

snel komen. Er was maar weinig tijd om alles goed te plannen en voor te bereiden. Een crisis gaat 

altijd gepaard met acute maatregelen. Wij hebben besloten om enkele hotels verspreid over onze 

gemeente in te zetten voor deze dringende opvang. Hotel Op de Beek in Schin Op Geul is een van 

deze locaties. Communicatie hierover kon daardoor niet ruim vooraf plaatsvinden. Wij zijn blij dat de 

eigenaar zijn hotel beschikbaar heeft gesteld om de veelal getraumatiseerde vluchtelingen een 

onderdak te bieden. Ik begrijp dat u daardoor wellicht overvallen bent en voor uw gevoel te laat bent 

geïnformeerd over de crisisopvang bij hotel Op de Beek. Dit was niet onze bedoeling en onmogelijk 

gezien het feit dat de instroom van vluchtelingen al weken op gang was. Vanwege deze oorlogscrisis 

zijn overigens alle gemeenten in Nederland meteen aan het werk gegaan om ruimte voor acute 

opvang beschikbaar te stellen. Vanwege het feit dat hier sprake was van een spoedeisende opvang 

van voornamelijk vrouwen en kinderen was er simpelweg geen tijd om omwonenden van 

opvanglocaties tijdig te informeren. Als gemeente hebben wij wel geprobeerd om via onze website, 

de kranten en een bewonersbrief u op de kortst mogelijke termijn te informeren.  

Tijdelijke opvang vluchtelingen 

Op dit moment zijn in Valkenburg aan de Geul twee gemeentelijke opvanglocaties gerealiseerd, in 

Schin op Geul en Berg en Terblijt. Daar verblijven ongeveer 100 vluchtelingen, waarvan circa 40 

vluchtelingen in hotel Op de Beek. Daarnaast verblijven nog enkele tientallen vluchtelingen bij 

particulieren die zelf opvang hebben aangeboden. Deze mensen, grotendeels vrouwen en kinderen, 
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hebben door de oorlog huis en haard moeten verlaten om een veilig onderkomen te vinden. Op dit 

moment is de oorlog in Oekraïne helaas nog steeds in volle gang en hebben deze mensen nog geen 

zicht op wanneer het veilig is om weer naar huis te keren. Het is dus niet bekend hoe lang deze 

mensen nog in hotel Op de Beek moeten verblijven. We gaan er vanuit dat dit nog enkele maanden 

zal duren.  

Toekomst 

Omwonenden van hotel Op de Beek hebben gehoord dat de gemeente in de toekomst van hotel Op 

de Beek een asielzoekerscentrum (azc) wil maken. Hiervan is absoluut geen sprake! Deze locatie is 

gerealiseerd voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Tijdelijke crisisopvang dus. Voor het 

realiseren van asielzoekerscentra gelden heel andere procedures en richtlijnen en is een zorgvuldige 

voorbereiding en besluitvorming nodig in goed overleg met omwonenden en met instemming van de 

gemeenteraad.  

Daarnaast vragen de buren van Hotel op de Beek zich af wat er met het hotel gaat gebeuren zodra de 

crisisopvang niet meer nodig is. Op deze vraag kan ik in dit stadium nog geen antwoord geven, 

aangezien het verloop van de oorlog en daarmee de kans op terugkeer naar de Oekraïne niet is te 

voorspellen. Tot die tijd hoop ik dat wij de oorlogsvluchtelingen begripvol met open armen 

ontvangen en helpen waar nodig.  Indien in de toekomst een andere bestemming voor het hotel zal 

worden gekozen, dan worden hier uiteraard de gebruikelijke procedures voor gevolgd en zullen  

belanghebbenden hierover tijdig worden geïnformeerd. 

Op elke crisisopvanglocatie zijn dagelijks medewerkers van de gemeente aanwezig om ervoor te 

zorgen dat alles goed verloopt en proberen wij met raad en daad te helpen. Ook zie ik veel 

hartverwarmende initiatieven vanuit onze gemeenschap om er voor te zorgen dat de vluchtelingen 

uit Oekraïne zich snel op hun plek zullen voelen in Schin op Geul. Er leeft een groot 

saamhorigheidsgevoel. Maar ook veel vragen en soms zorgen. Ik begrijp die zorgen. En ik realiseer 

me dat we nog niet overal antwoord op hebben en die zorgen kunnen wegnemen. Maar laten we wel 

blijven zoeken naar verbindingen en met elkaar in gesprek blijven. Dus als u vragen heeft of behoefte 

aan meer uitleg, neem dan gerust contact op met onze gemeente. Wij staan graag voor u klaar! 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Daan Prevoo 

burgemeester 


