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Stand van zaken opvanglocatie Giekerkstraat
Eerste vluchtelingen aangekomen
Vanaf maandag 13 juni 2022 zijn de eerste vluchtelingen in de opvanglocatie aan de Giekerkstraat opgevangen.
Zij komen in fasen aan op de locatie. De eerste weken staan voor nieuwe bewoners vooral in het teken van
kennis maken met elkaar en de eigen nieuwe huisvesting. Daarna wordt er gezorgd voor dagbesteding waar de
bewoners aan deel kunnen nemen. Ook krijgen zij ondersteuning bij het vinden van werk.
Meedoenprogramma en hulp aanbieden
ContourdeTwern stelt een activiteitenprogramma samen. Dit programma moet zorgen voor verbinding van
vluchtelingen met de inwoners van omliggende wijken en de stad. Ook moet het programma een bijdrage
leveren aan een zinvolle dagbesteding. Als u hulp wilt aanbieden, kunt u dit kenbaar maken via het mailadres
ruimhartig@ruimhartigtilburg.nl.
Beheeroverleg in de wijk
Om de bewoners op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen en activiteiten start de gemeente met een
beheeroverleg. Tijdens dit overleg praat de gemeente met een vertegenwoordiging van bewoners, politie,
ContourdeTwern en Monoma (beheer opvanglocatie) over de gang van zaken rondom de opvang. Dit overleg
vindt elke maand plaats. Het doel van dit overleg is het bespreekbaar maken van uiteenlopende zaken, zoals de
leefbaarheid van de woonomgeving en het activiteitenaanbod. Ook heeft het beheeroverleg een monitorende
rol wat de directe omgeving van de locatie betreft.
Wilt u graag deelnemen aan het beheeroverleg? Stuur dan een mail met uw gegevens en over welke
opvanglocatie het gaat naar oekrainecrisis@tilburg.nl.
Meterkastkaart
In de bijlage vindt u een zogenaamde ‘meterkastkaart’. Op deze kaart staan alle noodzakelijke contactgegevens
van de opvanglocatie, de gemeente, politie en ContourdeTwern.
Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Tilburg via
telefoonnummer 06-29 68 11 96 en per e-mail oekrainecrisis@tilburg.nl.
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