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Via deze brief informeren wij u over de noodopvang in ’s-Gravendeel. Dit doen wij
omdat wij van meerdere kerken aanbiedingen kregen voor een bijdrage voor de
bewoners van de noodopvang. Van dit mooie gebaar wordt graag gebruik gemaakt.
Hieronder leest u wat er mogelijk is.

Wilna de Jong en Perry
van der Elst
Bijlage
-

Ons kenmerk
Noodopvang

Alleen fietsen en speelgoed worden aangenomen op de locatie aan de Kilweg 41
Fietsen (zowel voor kinderen als volwassenen) en stepjes zijn van harte welkom.
Sinds kort is het ook mogelijk om speelgoed in te leveren. Het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) neemt deze spullen op de locatie in ontvangst en
verdeelt deze. Spullen hoeven niet perfect te zijn. Het wordt gewaardeerd als het
heel en schoon is.
Andere spullen neemt het COA op de locatie niet aan. De reden is dat opslaan op de
locatie niet mogelijk is. Er is ten eerste weinig ruimte. Maar ten tweede – en
belangrijker- het is niet toegestaan door eisen voor brandveiligheid.
Wilt u andere spullen aanbieden? Stuur dan eerst een e-mail.
Het COA kan dus zelf geen spullen opslaan. Toch is het wel mogelijk om spullen aan
te bieden. Het COA werkt samen met de gemeente aan een centraal punt om
spullen te ontvangen. Naar verwachting is dit eind januari / begin februari geregeld.
Heeft u nu al een aanbod? Laat het dan gerust weten. Op dit moment kan dit via het
e-mailadres noodopvang@gemeentehw.nl. Eén van de collega’s die zich hiermee
bezighoudt, neemt dan contact met u op.
Bewoners uitnodigen voor een activiteit
U kunt mensen ook uitnodigen voor een activiteit, zoals een wandeling. Als u een
aanbod wilt doen, dan kunt u dit telefonisch melden bij het COA. Het aanbod wordt
genoteerd op het mededelingenbord in de recreatieruimte. Mensen kunnen zich, als
ze dit willen, inschrijven voor de aangeboden activiteit. Het COA brengt partijen dan
bij elkaar. Het COA is bereikbaar op: 06-25 04 46 80.

Meer dan waard.

Het is uiteraard belangrijk dat er bij activiteiten rekening wordt gehouden met de
geldende coronamaatregelen.
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T ot slot
U leest, er is veel mogelijk. En door bovenstaande aanpak te volgen, helpt u zowel
de bewoners als het COA om alles zo goed mogelijk te regelen.
Heeft u nog vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Neem in dat geval gerust contact op
met ons. Dit kan via het e-mailadres noodopvang@gemeentehw.nl. Of via de
telefoonnummers 14 0186 of 088 647 36 47
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Perry van der Elst
projectleider Ruimtelijke Ordening
Deze brief is digitaal ondertekend en daardoor niet voorzien van een handtekening

Meer dan waard.
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