
 

 

 
 
Geachte meneer/ mevrouw, 
 
U heeft ongetwijfeld gehoord over de onveilige situatie in Afghanistan. Er worden momenteel veel 

mensen naar verschillende landen en ook naar Nederland geëvacueerd. Er is dringend extra opvang 

voor deze evacuees nodig. De gemeente Heumen en de gemeente Nijmegen hebben deze week van 

het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de vraag gekregen om mee te werken aan een 

noodopvanglocatie voor Afghaanse evacuees in Heumensoord. Beide colleges van burgemeester en 

wethouders willen gehoor geven aan het verzoek. Wij beseffen dat dit nieuws voor u heel plotseling 

is en dat u hierover vragen zult hebben. Met deze brief informeren wij u over het verzoek. 

 

Wat gaat er gebeuren? 

Veel is nog onduidelijk, maar er komt een tijdelijke opvang in Heumensoord, op de plek waar tijdens 

de Vierdaagse de militairen ondergebracht zijn. Deze opvang zal tijdelijk zijn, tot waarschijnlijk  

1 januari 2022. Er zullen zo’n 750 mensen opgevangen gaan worden. Ter vergelijking: zes jaar 

geleden ging het om 3.000 mensen. Het COA bouwt de komende weken deze opvang op. 

 

Waarom komt er een tijdelijke opvanglocatie op Heumensoord? 

De situatie in Afghanistan is zodanig dat verschillende landen en ook Nederland proberen 

vluchtelingen zo snel mogelijk te evacueren. Het COA is  dringend op zoek naar extra 

opvangcapaciteit en zoekt ook tijdelijke noodopvanglocaties. Heumensoord wordt ingezet als een 

tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers net zoals in 2015/2016 is gebeurd. Het gaat nu om een 

korte tijd en om minder mensen. Gezien de enorme urgentie hebben de colleges van burgemeester 

en wethouders van Nijmegen en Heumen ingestemd met het verzoek. 
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Wanneer is de opvang klaar? En wanneer komen de eerste vluchtelingen? 

In opdracht van het COA zorgt het ministerie van Defensie voor de opbouw van opvangunits. Deze 

worden zo snel mogelijk geplaatst. De vluchtelingen komen als de locatie gereed is. De gemeenten 

Heumen en Nijmegen zullen samen met het COA en andere partners er alles aan doen de opvang zo 

goed mogelijk te laten verlopen.  

Meer informatie 

Veel gestelde vragen en antwoorden over de noodopvang kunt u vinden op de website van de 

gemeente Heumen: www.heumen.nl/noodopvang of mail naar: communicatie@heumen.nl  

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouder van Heumen 

 

drs. A. van Eijken     drs. M. Mittendorff   

     

 

 

loco gemeentesecretaris     burgemeester  
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