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Beste bewoners van dit pand, ondernemer, organisatie, vereniging, 

 

De gemeente Helmond heeft op maandag 16 november het nadrukkelijke verzoek gekregen om een 

crisisnoodopvang in te richten voor vluchtelingen. De vraag betreft de opvang van ongeveer 200 

vluchtelingen voor 72 uur, met de mogelijkheid tot verlenging van enkele dagen. 

 

Op maandag 23 november komt deze groep aan bij sporthal VeKa, Deltaweg 201 in Helmond. Hoe laat dit 

exact zal gebeuren, is nu nog niet bekend, evenals de exacte samenstelling van deze groep. Op het moment 

dat deze informatie bij de gemeente beschikbaar is, informeren wij u opnieuw hierover. 

 

U woont of heeft een bedrijf in de directe omgeving van deze opvanglocatie. De gemeente vindt het van het 

grootste belang dat u als omwonende of ondernemer op de hoogte bent van het hoe en waarom van deze 

opvang. En dat u weet waarom deze opvanglocatie zo snel moet worden ingericht. Wij kunnen ons 

bovendien voorstellen dat dit vragen bij u oproept. In deze brief ontvangt u de nu bij ons bekende 

informatie en kunt u lezen waar u terecht kunt met eventuele vragen en opmerkingen. 

 

Voorzieningen 

Crisisnoodopvang betekent dat de vluchtelingen voor 72 uur opgevangen worden. In sommige gevallen 

wordt dit met 72 uur verlengd. Er is dus géén sprake van een langdurige opvang. De vluchtelingen gaan 

vanuit de crisisopvang door naar een andere (meer permanente) opvanglocatie, buiten Helmond. Zoals u 

wellicht weet heeft de gemeente Helmond voor een eventuele langduriger opvang het Carolus-gebouw 

aangemeld. Het COA onderzoekt deze optie, dit onderzoek loopt nog en hierover zijn nog geen besluiten 

genomen. 

De vluchtelingen verblijven in sporthal VeKa, één van de gebruikelijke opvanglocaties binnen de structuur 

van de Veiligheidsregio. Voor deze locatie is gekozen vanuit het oogpunt van capaciteit en de mogelijkheden 

tot indeling van de ruimte. Er worden voldoende bedden geregeld en de mensen worden voorzien van eten 

en drinken. Verder zijn er voldoende sanitaire voorzieningen en is er permanente beveiliging aanwezig. 

 

Afspraken   

De 200 vluchtelingen komen maandag 23 november met bussen aan. Bij aankomst krijgen zij uitleg over de 

huisregels. Er zijn tolken aanwezig om te zorgen dat de vluchtelingen in hun eigen taal kunnen 

communiceren. Zij mogen de locatie wel verlaten, maar worden verzocht in het gebouw en de directe 

omgeving van de opvanglocatie te blijven. 

 

Meer informatie 

We doen ons best om u zo goed mogelijk te blijven informeren over de opvang van de vluchtelingen. Dit 

doen we via www.helmond.nl/vluchtelingenopvang. Op deze pagina vindt u meer achtergrondinformatie. 

Ook plaatsen we informatie op het gemeentelijke twitteraccount en onze facebookpagina. Bovendien is een 

informatiemarkt in voorbereiding, waarover u later nog zult worden geïnformeerd. Wilt u liever bellen? Doe 

dat dan gerust tijdens de openingstijden van de gemeente. Het telefoonnummer is 14 0492.   

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van B&W, 

 

 

 

 

P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel 

Burgemeester gemeente Helmond 

http://www.helmond.nl/

