
Opvang van ontheemden in de gemeente Venray 
 

Beste inwoners,  

 

Als gemeente zijn we er voor u. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid als het 

gaat om de opvang van ontheemden. Daarmee bedoelen we vluchtelingen uit Oekraïne, 

asielzoekers en statushouders. Al deze mensen hebben een veilige plek nodig om te 

wonen. Tijdelijk of voor langere tijd. 

 

De opgave komende jaren is fors 

De opgave voor de opvang van deze ontheemden groeit en het Rijk geeft de gemeenten de taak 

om hun bijdrage te leveren. Dit is niet vrijblijvend en we willen als Venray onze 

verantwoordelijkheid nemen. Daarom kiezen we er bewust voor om zelf de regie te pakken en niet 

af te wachten tot de keuze voor ons wordt gemaakt. We zijn er voor de mensen die hulp nodig 

hebben en ook voor onze inwoners die acuut behoefte hebben aan opvang. Denk aan daklozen of 

mensen die uitstromen uit een instelling voor beschermd wonen. We hebben onderzocht welke 

opgave de komende jaren op ons afkomt. Daar kunnen we aan voldoen als we de komende jaren 

500 bedden beschikbaar hebben. 

Een grote verantwoordelijkheid die we heel serieus nemen. En dat doen we al langere tijd samen 

met onze inwoners. Zo verblijven ongeveer 165 vluchtelingen uit Oekraïne in diverse particuliere 

opvanglocaties. We zijn trots en dankbaar dat onze inwoners op deze manier en via 

vrijwilligerswerk zorgen voor hun medemensen in nood.  

 

Geen crisisopvang maar duurzame huisvesting 

Er verblijven 180 vluchtelingen uit Oekraïne in drie opvanglocaties van de gemeente Venray, 

waarvan een groot deel in een voormalig schoolgebouw bij het Raayland College in Venray. 

Daarnaast vangt de gemeente Venray sinds april vorig jaar 350 asielzoekers op in de voormalige 

evenementenhal in Oostrum. Beide locaties zijn geschikt voor de acute opvang voor een paar 

maanden, maar niet voor meerdere jaren. We willen deze mensen ook niet heen en weer slepen 

van de ene naar de andere tijdelijke locatie, maar ze een veilig thuis geven voor een langere 

periode. Bovendien willen we als gemeente niet continu verrast worden door een nieuwe crisis, 

maar permanent bedden beschikbaar hebben om onze wettelijke en maatschappelijke opgave te 

vervullen.  

 

Aanvullend op onze woningbouwopgave 

De gemeenteraad heeft ons daarom gevraagd om locaties te zoeken waar we tijdelijke woningen 

kunnen plaatsen. Deze woningen blijven dan 15 jaar staan. De woningen zijn snel te plaatsen en 

worden daarom ook wel flexwoningen genoemd. We geven daarbij de voorkeur aan grotere locaties 

omdat we op die manier het beheer goed kunnen organiseren.  

De tijdelijke woningen komen op locaties die de komende periode niet in beeld zijn voor 

nieuwbouwplannen. We willen de reguliere woningbouw de komende jaren namelijk ook op peil 

krijgen en niet afremmen met deze plannen voor de ontheemden. Op die manier komen er ook 

woningen beschikbaar voor starters, ouderen of mensen met een zorgbehoefte. De huisvesting van 

de ontheemden drukt zo niet op de toch al krappe woningmarkt.  

 

 



Locaties en beheer 

We zijn nu meerdere locaties aan het onderzoeken. Een perfecte locatie bestaat niet, maar we 

gaan op zoek naar haalbare locaties waar sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

Zodra bepaald is welke locaties het meest geschikt zijn, wordt de directe omgeving uitgebreid 

geïnformeerd. Omwonenden, betrokkenen en belanghebbenden worden uiteraard ook betrokken bij 

zaken als inpassing, ontsluiting en beheer.  

 

We beseffen ons dat de impact van de bouw van tijdelijke woningen voor 500 mensen groot is voor 

u als inwoner, maar als gemeente Venray willen we onze verantwoordelijkheid nemen. We gaan 

niet wachten tot het ons overkomt, maar we pakken deze opgave aan met dit uitgangspunt:  

“Venray staat voor haar opgave: menswaardig, duurzaam en samen met onze partners". 

 

We hopen dat we samen met jullie, onze inwoners, kunnen zorgen voor een goed en fijn (t)huis 

voor de mensen die onze hulp nu hard nodig hebben! 

 

Het college van burgemeester en wethouders 


