
Opvang Oekraïners Rozendaal (OOR)

2E INLOOPBIJEENKOMST – 20.00 – 21.30 UUR

MAANDAG 6 FEBRUARI 2023 IN DE RAADSZAAL



Inhoud

 Communicatie

 Doelgroep

 Locatiekeuze

 Noodwoningen

 Woningbouw

 Groen

 Hoe verder?

 Als u bezwaar wilt maken

Afronding: 21.30 uur.
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Communicatie

 Communicatie:

 Over de voorbereiding van de besluitvorming afgelopen maanden.

 Over het collegebesluit vorige week donderdag.
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Doelgroep

 Maximaal 55 Oekraïense vluchtelingen.

 Gemengde groep Oekraïense vluchtelingen:

 alleenstaanden.

 gezinnen.

NB:

 Geen asielzoekers.
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Locatiekeuze

5

 Afwegingskader in college.

 Waarom De Del?
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Noodwoningen

 Circa 26 noodwoningen.

 Maximaal 18 maanden.

 Start opvang rond 1 april 2023.

 Eind opvang uiterlijk 1 oktober 2024.
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Woningbouw

 Geen uitruil korte termijn opvanglocatie vs lange termijn woningbouw.

 Geen afspraken over permanente bestemmingswijziging.

 Apart besluitvormingstraject.

 Gemeenteraad = besluitvormend orgaan.

 Alle reguliere inspraak- en rechtsmiddelen van toepassing.
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Groen

 Wat gaat er gebeuren?

 Zorgvuldig mee omgaan!

 Hoe kunt u meedenken?
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Hoe verder?

 Proces komende weken.

 Voornemen: instellen klankbordgroep inwoners. Wat vindt u?

 Actuele stand van zaken via veelgestelde vragen en liveblog  

www.rozendaal.nl/oekraine-rozendaal.
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Als u bezwaar wilt maken

 Gedoogbeschikking: geen bezwaar mogelijk. 

 Wel kunt u verzoek tot handhaving doen. Tegen een afgewezen verzoek 

tot handhaving kan wel beroep worden aangetekend bij de 

bestuursrechter.

 Omgevingsvergunning: bezwaar en beroep mogelijk + eventueel verzoek 

voorlopige voorziening bij de rechtbank.

11



Dank dat u er was.
WWW.ROZENDAAL.NL/OEKRAINE-ROZENDAAL

OEKRAINE@ROZENDAAL.NL

026 – 38 43 666
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