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Ons kenmerk
Uw kenmerk
Behandeld door

onderwerp Onderzoek naar 9 mogelijke opvanglocaties vluchtelingen uit Oekrar'ne

Beste bewoners en ondernemers,

Er komen nog dagelijks vluchtelingen uit aan in Amsterdam. De precieze gevo lgen van

de oorlog en hoe lang deze oorlog nog duurt, zijn onduidelijk. De gemeentelijke noodopvang voor
vluchtelingen uit Oekraïne vindt nu plaats in hotels en hostels. Deze locaties zijn niet geschikt voor
de lange termijn. Daarom zoekt de gemeente naar locaties waar de vluchtelingen uit Oekrar'ne

terecht kunnen voor een periode van een tot drie jaar. Het college heeft inmiddels 4 plekken

aangewezen voorde opvang. De komende weken onderzoekt het college 9 andere mogellke
locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraihe voor een periode van :.tot 3 jaar.

Sportpark SIoten West
Een van de locaties voor de permanentere opvang die het college onderzoekt, ligt bij u in de buurt,
namelijk de voormalige velden van hockeyclub Xenios op het Sportpark Sloten West.

De andere locaties zijn:

1. Buitenruimte bij het voormalig Slotervaart-ziekenhuis, (stadsdeel Nieuw-West)

2. Voorzieningenkavel Lutkemeerpolder, (stadsdeel Nieuw-West)

3. Kavel Alfa driehoek, hoek Zekeringsstraat/Contactweg, (Havenstad)

4. Voormalig gemeentewerf Schinkelhaven, (stadsdeel Zuid)

5. John M. Keynesplein, (stadsdeel Nieuw-West)

6. P+R Zeeburg ll en/of lll, (stadsdeel Oost)

7. Flanken Gaasperdammeftunnel, (stadsdeel Zuid-Oost)
8. Kauwgomballenkwartier, (stadsdeel Oost).

De komende weken wordt onderzocht of de locatie bij u in de buurt en de overige 8 geschikt zijn

Als het college in juli besluit om deze locatie definitief aan te wijzen, dan kunnen op de locatie

Aan omwonenden en ondernemers in de directe
omgeving van het Sportpark Sloten West
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tijdelijke woonplekken worden geplaatst voor de vluchtelingen. We houden u op de hoogte van

het onderzoek en zullen u informeren als er meer bekend is.

Opvang van vluchtelingen in Amsterdam
Vanwege de oorlog, zijn veel inwoners uit Oekraïne gevlucht. Op dit moment vangt de gemeente

Amsterdam meer dan duizend vluchtelingen uit Oekraine op in hostels en hotels in de stad. Ook

verblijven er vluchtelingen bij particulieren. Naast de vluchtelingen uit Oekraïne worden er in

Amsterdam :..5oo vluchtelingen uit andere gebieden opgevangen. Dit gebeurt in het AZC op de

Willinklaan, het A&O hostel in Amsterdam Zuidoost en het Stayokay hostel in het centrum. Het
gaat om vluchtelingen en statushouders, dus ook mensen die al een verblijfsstatus hebben, maar

door de krapte op de woningmarkt nog op een woning wachten.

Meer informatie
We houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij
r4ozo. Overige informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is te vinden op
www.amsterdam.nl/oekraine.

Met vriendelijke groet,

Rutger Groot Wassink

Portefeuille Sociale Zaken, Vluchtelingen
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