
 

 

Betreft: schriftelijke vragen art . 34 Gemeentewet over de oorlog in Oekraïne; wat kunnen we doen? 

Datum: 5 april 2022  

Geacht college,  

U zult net als wij geschokt zijn over de ontwikkelingen in Oekraïne. ChristenUnie vertrouwt er op dat  

de gemeente Vlissingen zich daar waar het kan, in gaat zetten voor iedereen die te lijden heeft onder 

de oorlog in Oekraïne.  

Tegelijkertijd kan de gemeente Vlissingen laten zien dat schending van mensenrechten niet te 

tolereren is en zeker niet op deze grote schaal. Zwijgen is ons inziens geen optie. Graag vernemen we 

van u welke mogelijkheden u ziet en van plan bent te ondernemen. 

Er trekt een grote vluchtelingenstroom naar Europa . Ook Nederland zal vluchtelingen op gaan 

vangen. In onze veiligheidsregio moeten we 2000 vluchtelingen huisvesten. 

1.  Welke opvanglocaties zijn er in Vlissingen beschikbaar en welke stappen hebt u inmiddels 

ondernomen om deze opvanglocaties beschikbaar te stellen? 

2. Is het college bereid nu al proactief te zoeken naar meer opvanglocaties en/of huisvesting 

voor vluchtelingen? Zo ja, binnen welk termijn denkt u (mogelijke) locaties gevonden te 

hebben?  

3. Ziet u de opvang van vluchtelingen op een cruiseschip in Vlissingen (zie PZC van onder meer 

5 april) als een reële optie waaraan u bereid bent medewerking te verlenen?  

4. Welke stappen hebt u inmiddels ondernomen om de vluchtelingen in Vlissingen gastvrij te 

ontvangen, onderwijs aan te bieden, te ondersteunen en dergelijke?  

5. Wanneer kunnen de eerste vluchtelingen in Vlissingen aankomen? 

De gewelddadigheden in Oekraïne zijn ongekend. Minister-President Rutte zei hierover in zijn 

boodschap aan de bevolking van Oekraine: “ Deze brute aanval op democratie en vrijheid kan en mag 

niet lukken”. 

6. Deelt u deze mening van de Minister-President en bent u bereid waar mogelijk dit tot uiting 

te brengen? 

7. Kan het stadhuis van Vlissingen als blijk van medeleven aan (de inwoners van) Oekraïne de 

vlag van Oekraïne hijsen en/of in de kleuren van deze vlag uitgelicht worden? 

8. Worden de gebouwen van de gemeente Vlissingen warm gehouden met Russisch gas en zo 

ja, welke mogelijkheden zijn er om deze afhankelijkheid terug te brengen? 

9. Is de gemeente Vlissingen bevoegd om Russische schepen uit de wateren en haven van 

Vlissingen te weren? 



Helaas zien we dat in sommige plaatsen in Nederland mensen met een Russische achtergrond ten 

onrechte onheus bejegend of zelfs belaagd worden. 

10. Bent u er van op de hoogte of dat in Vlissingen ook gebeurd en zo ja, welke mogelijkheden 

zijn er om dergelijke agressie te voorkomen? 

 

Alvast dank voor uw beantwoording. Fractie CU 




