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Huren 23 appartementen aan de Van Dishoeckstraat te Vlissingen

Geachte raadsleden,
Het college heeft op dinsdag 19 juli 2022 besloten om 23 appartementen aan de Van
Dishoeckstraat (nummers 73 t/m 119 oneven nummers) te huren ten behoeve van de
opvang en tijdelijke huisvesting van oorlogsvluchtelingen uit de Oekraïne voor de periode
van 1 augustus 2022 tot 1 jan 2024.
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben zich in Nederland ruim 63.800
Oekraïners ingeschreven bij een gemeente. Van de inschreven Oekraïners is twee derde
vrouw en een derde man. Een derde is eveneens 18 jaar of jonger. De gemeente Vlissingen
heeft op dit moment 153 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in het BRP en 114
vluchtelingen kunnen huisvesten. De verwachting is dat de eerste (tijdelijke) opvang langer
gaat duren en de vluchtelingen langer in Nederland zullen moeten blijven.
Ook merken wij dat veel particuliere opvanglocaties de opgevangen vluchtelingen niet meer
kunnen huisvesten en die worden mensen doorverwezen naar de opvang in de gemeente.
Op dit moment zijn alle opvangplekken bezet en kan de gemeente Vlissingen geen
vluchtelingen meer opvangen.
In de Van Dishoeckstraat is een complex met 4 woonlagen en 3 portieken. Dit is eigendom
van woningbouwvereniging l’escaut woonservice
Op de plaats van het huidige complex (nummers 73 t/m 119 oneven nummers) wil l’escaut
woonservice 24 sociale huurappartementen terugbouwen. Als woningcorporatie zorgen ze
zo voor duurzame appartementen die klaar zijn voor de toekomst. Op dit moment zijn ze
bezig met het uitverhuizen van de huidige huurders.
Wij zijn overeengekomen dat alle vrijgekomen appartementen gehuurd worden ten gunste
van de opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Daarna worden zij "schoon en leeg"
opgeleverd aan l'escaut woonservice voor de herontwikkeling.
Op dit moment staan de appartementen 75, 77, 79 en 107 leeg en kunnen “klaar gemaakt”
worden voor de opvang van maximaal 4 personen per appartement.
De huur voor deze appartementen wordt gefinancierd uit de toezegging van het rijk dat de
gemeenten en veiligheidsregio’s een normbedrag van € 700 per week per gerealiseerde
gemeentelijke opvangplek ontvangen. Er zijn dus geen financiële risico's voor de gemeente.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke drs. A.R.B. van den Tillaar
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