
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste bewoner(s) en ondernemers, 

 

Net als vele Rotterdammers is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense 
vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland. Het college heeft daarom 
besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.  
 
Doorstroom noodlocatie 

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.  

De eerste noodopvang en coördinatie werd gedaan in de sporthal Wielewaal, maar dit was een 

tijdelijke oplossing. Deze locatie biedt weinig privacy voor de vluchtelingen en daarom is de 

gemeente op zoek gegaan naar een andere locatie.   

 

De nieuwe noodopvanglocatie is:  

een leegstaand kantoor pand aan de Max Euwelaan 1 in Brainpark I. 

De mensen komen vanaf 11 april as. naar deze noodopvanglocatie. Hier kunnen vluchtelingen 
uit Oekraine zich melden, registreren en een dag op adem komen. Hierna worden de mensen 
doorverwezen naar andere locaties. 
 
Duur opvang 
De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. 
Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest 
de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.   
 
Meer informatie 
Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veelgestelde 
vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.  
 
Vragen of opmerkingen 
Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: 
hulpoekraine@rotterdam.nl. 
Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010. 

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 - 8844. 
 
Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.  
 

 
Andre Hammink 

Rayondirecteur  

Gemeente Rotterdam 

Onderwerp: opvang 
vluchtelingen in Brainpark 
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