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Beste bewoners, 

Het college heeft aan de raad voorgesteld om in Maassluis een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen te 

realiseren op een schip in de buitenhaven. De gemeenteraad neemt hierover donderdag 16 december een 

besluit. Met deze brief informeren wij u over deze noodopvang bij u in de buurt. 

In Maassluis zullen wij voor maximaal 8 weken 50 tot 70 vluchtelingen opvangen op hotelschip "Lady 

Anne" in de buitenhaven. Dat schip komt te liggen aan de Govert van Wijnkade tussen de Elbe en 

fietsbrug. De verwachting is dat het schip vlak voor kerst in de haven ligt en dat de eerste vluchtelingen begin 

januari naar Maassluis komen. 

Waarom deze tijdelijke opvang? 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), dat verantwoordelijk is voor de opvang heeft een enorm 

tekort aan opvangplekken. De AZC's zitten overvol en nieuwe vluchtelingen kunnen niet meer menswaardig 

worden opgevangen. Dit leidde tot een noodkreet om hulp. 

Daarom hebben we besloten in te gaan op het verzoek van het kabinet en de Commissaris van de Koning om 

een bijdrage te leveren aan de tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen. Dat betreft, net als andere 

gemeenten in de regio, aan het bieden van een tijdelijke noodopvang voor circa vijftig tot zeventig 

vluchtelingen voor maximaal 8 weken op een hotelschip in de haven. 

Wij kiezen ervoor om de vluchtelingen op te vangen op een schip. Op deze manier wordt er geen beroep 

gedaan op bestaande woningen in Maassluis. Met het COA hebben we afgesproken dat ze na acht 

weken deze mensen elders zal onderbrengen. Het gaat dus om een tijdelijke opvang voor een 

urgent probleem. 



Met vriendelijke groet, 
het collega burgemeester en wet 
de secr, 

ing. P.D. Verstoep 

an Maassluis 

drT Haan 

Kom naar de Informatiebijeenkomst 
Wij informeren u graag zo volledig mogelijk en geven u de gelegenheid om vragen te stellen. Daarom 
organiseren wij een bijeenkomst voor omwonenden. Hier kunt u met ons en andere, bij de opvang 
betrokken instanties, in gesprek. Die bijeenkomst is woensdag 15 december 2021 in het stadhuis 
(Koningshoek 93.050, Maassluis). Wij zijn aanwezig vanaf 19:30 uur. 
Vanwege coronamaatregelen verdelen wij belangstellenden in groepen op verschillende 
tijden. Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging met de tijd waarop wij u graag ontvangen. 

Aanmelden 

U kun zich aanmelden door een email te sturen aan noodopvangvluchtelingen@maassluis.nl of door op 
dinsdag en woensdag tijdens kantooruren te bellen met ons algemene nummer 14 010. 
Vermeld naast uw naam, telefoonnummer en emailadres ook het onderwerp waar over u wilt spreken. 
Dan zorgen wij ervoor dat u de juiste persoon of instantie kunt spreken 

Meer informatie 

Verder kunt u op www.maassluis.nl/noodopvang alle actuele informatie en antwoorden op de meest 
gestelde vragen vinden. Heeft u nog vragen, opmerkingen of tips? Mail die dan 
naar noodopvangvluchtelingen@maassluis.nl. Bellen mag natuurlijk ook naar 14 010. 
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