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Geachte inwoner van Menaam,  

 

Het Rijk heeft aan alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd opvangplekken beschikbaar te 

stellen. Gemeente Waadhoeke maakt onderdeel uit van Veiligheidsregio Fryslân en zoekt daarom in 

haar stad en dorpen ook naar plaatsen waar vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden. 

Zo vangen we momenteel in de dorpshuizen in Tzum en Achlum Oekraïense vluchtelingen op (in 

totaal kunnen we 55 vluchtelingen opvangen op die locaties). U ontvangt deze brief van de 

gemeente, omdat we een gedeelte van Nij Statelân, in uw dorp Menaam, klaar maken als 

opvangplek.  

Opvang in Menaam 

Na een bezoek heeft de gemeente Waadhoeke besloten dat er vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest 

kunnen worden in een gedeelte van Nij Statelân. Het gaat om een gedeelte dat momenteel niet 

wordt gebruikt door Nij Statelân zelf. Het is een ‘vleugel’ met 10 appartementen. De gemeente kan 

hier, afhankelijk van de gezinssamenstelling, opvang realiseren voor ongeveer 25-30 vluchtelingen.  

Hoe nu verder? 

Vanaf nu wordt er hard gewerkt om het pand klaar te maken voor de opvang van vluchtelingen. Zo 

worden eerst de woningen met lichte herstelwerkzaamheden gereed gemaakt, waarna er vervolgens 

gezocht wordt naar meubels en spullen om de appartementen aan te kleden. Het streven is om de 

locatie eind april gereed te hebben voor het huisvesten van vluchtelingen. Wanneer er daadwerkelijk 

vluchtelingen naar Menaam komen, hoort de gemeente van Veiligheidsregio Fryslân. Zij coördineren 

de plaatsing.  

Aan de inwoners van Menaam 
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Wilt u helpen? 

Veel mensen leven mee met iedereen die getroffen is door de situatie in Oekraïne. Ook in de 

gemeente Waadhoeke. Als gemeente gaan we binnenkort een beroep doen op onze inwoners om te 

helpen. Zo zijn er voor de opvang spullen nodig zoals eenpersoons bedden met matras, babybedjes 

en kleine (nacht)kastjes. Maar er is ook behoefte aan vrijwilligers. Vanwege de onduidelijkheid van 

de gezinssamenstelling zal de verdere behoefte pas bij de plaatsing inzichtelijk worden, maar denkt u 

alvast na of u kunt helpen met middelen of met tijd.  

Wij verzoeken u wel nadrukkelijk om de aangeboden spullen pas in overeenstemming en op afspraak 

met de gemeente langs te brengen! 

Nog vragen? 

De gemeente probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom 

de opvang in Nij Statelân. Als bekend wordt wanneer de vluchtelingen komen, dan zal de gemeente 

zo snel mogelijk het dorp daarover informeren. We laten het u ook weten wanneer duidelijk is hoe 

en waarmee u ons kunt helpen met de opvang in Nij Statelân.  

Heeft u nog vragen? Er staat algemene informatie op www.waadhoeke.nl/oekraine. Wilt u zich 

opgeven als vrijwilliger? Stuur een mail naar opvang@deskule.nl. Verder kunt u contact opnemen 

met Siebo de Graaf, projectleider van het kernteam Crisisopvang van de gemeente Waadhoeke. U 

kunt hem bereiken via s.degraaf@waadhoeke.nl.  

 

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke 

 
Marga Waanders, burgemeester   

  

  

 


