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Oekraïnecrisis: containerwoningen
Schoonmeersen in gebruik

Vanaf deze week worden de containerwoningen op de terreinen van HOGENT op

de Schoonmeersen in gebruik genomen voor de opvang van vluchtelingen uit

Oekraïne. In totaal kunnen er 61 vluchtelingen terecht.
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Sinds de start van de oorlog in Oekraïne hebben 865 vluchtelingen uit Oekraïne zich aangemeld

in Gent. 302 daarvan verblijven bij Gentse gastgezinnen die zich hebben aangemeld via

#Plekvrij. Naar schatting verblijft een 450-tal Oekraïense vluchtelingen bij familie en vrienden.

De Stad Gent voorziet ook kleinschalige collectieve opvang, waaronder in het Prinsenhof waar

momenteel 41 vluchtelingen uit Oekraïne verblijven.

We blijven inzetten op opvangmogelijkheden voor vluchtelingen uit Oekraïne.
Naast duurzame opvanglocaties voorzien we ook in de nodige begeleiding.
Gent toont zich opnieuw solidair.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Schoonmeersen

Sinds maandag 6 juni zijn de bestaande containerwoningen op de terreinen van HOGENT aan

Schoonmeersen in gebruik genomen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De

voorbije maanden heeft de Stad Gent de containers ingericht en klaargemaakt. Er is ook een

gemeenschappelijke keuken om samen te koken en een ontspanningsruimte met speelgoed,

gezelschapspellen en twee pc's.

De medewerkers van de Stad Gent staan al sinds de start van deze crisis
paraat. Onze technische teams werken vaak achter de schermen, maar maken
het verschil voor onze stad. Samen met partners zoals HOGENT kunnen we
de opvang van de Oekraïense vluchtelingen organiseren zonder andere
Gentenaars uit het oog te verliezen. 
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management



Ook in woonzorgcentrum Ter Rive worden kamers ingericht. Daar kunnen vanaf half juli

minimaal 35 vluchtelingen terecht. Verder houdt de Stad ook nog een 250-tal plaatsen achter

de hand op andere locaties als er bijkomende opvang nodig zou zijn.

Beheer
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Het beheer van de nieuwe collectieve opvanginitiatieven wordt opgenomen door een team van

International Organisation for Migration (IOM), een organisatie met veel ervaring in de opvang

van ontheemden. Een Oekraïenssprekende coördinator, assistent-coördinator en

maatschappelijk werker staan in voor de dagelijkse begeleiding van de bewoners. Een

nauwgezette samenwerking met de Stad Gent bouwt de brug richting maatschappelijke

integratie van de vluchtelingen.

Registreren

De collectieve opvangplaatsen worden onder andere gebruikt om herhuisvesting vanuit

gastgezinnen mogelijk te maken. Gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen maar

nog niet gekend zijn bij de Stad, worden gevraagd zich te registreren. Op die manier kan de Stad

Gent gastgezinnen en vluchtelingen ondersteunen, een inschatting maken van hun noden en

eventuele herhuisvesting voorbereiden. Registreren kan via asiel.vluchtelingen@stad.gent of

telefonisch via 0473 56 77 80.

Contact voor de pers

Thomas Dierckens, woordvoerder burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent
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