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Onderwerp: Opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden 

  
 
Beste bewoner(s), 
 

 

Assen biedt momenteel onderdak aan ruim 500 Oekraïners. Naar verwachting van het Rijk 
neemt de toestroom van Oekraïense ontheemden de komende periode verder toe, terwijl 
terugkeer voorlopig minimaal zal zijn. Daarom heeft het Rijk aan de veiligheidsregio’s gevraagd 
om op korte termijn te zorgen voor extra opvangplekken. Voor Drenthe gaat het om circa 800 
extra plekken. Om aan de vraag van het Rijk te voldoen, bereidt de gemeente Assen een 
nieuwe opvanglocatie voor aan de Oostersingel 23 en 25, ook wel bekend als het 
Landbouwhuis. In deze brief informeren wij u hierover.  
 
Oostersingel 23 en 25 
Sinds het voorjaar van 2022 fungeren drie voormalige kantoorpanden in Assen als tijdelijke 
opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden. Om op korte termijn meer mensen op te kunnen 
vangen, is gezocht naar een extra opvanglocatie. De kantoorpanden aan de Oostersingel 23 en 
25 zijn hierbij in beeld gekomen. De locatie is zonder grote verbouwing geschikt te maken voor 
de opvang van Oekraïense ontheemden. 
 
Oostersingel 23 wordt op dit moment nog deels verhuurd. Met de eigenaar is overeengekomen dat 
de panden aan de Oostersingel 23 en 25 per 1 mei 2023 beschikbaar komen en vanaf dat moment 
geschikt kunnen worden gemaakt voor de opvang van Oekraïense ontheemden.  
De huurovereenkomst is voor een periode van 1 jaar. Naar verwachting kunnen vanaf 1 juli 2023 de 
eerste ontheemden opgevangen worden in de locatie aan de Oostersingel. In totaal is er ruimte 
voor ongeveer 180 mensen. De eigenaar heeft de huidige huurders inmiddels geïnformeerd over de 
nieuwe invulling van de panden.  
 
Om de panden aan de Oostersingel 23 en 25 te kunnen gebruiken voor de opvang van Oekraïense 
ontheemden wordt binnenkort een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze wordt gepubliceerd in 
‘Berichten van de Brink’.  
 
Inloopmoment 
We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Of dat u zich afvraagt hoe de opvanglocatie er 
straks uitziet. Daarom wordt u voordat de locatie in gebruik genomen wordt van harte 
uitgenodigd voor een inloopmoment. U kunt de locatie dan bekijken en eventuele vragen 
stellen aan de locatiemanager. Zodra wij een datum hebben voor het inloopmoment zullen wij 
u hierover informeren.  
 
 



  
  

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u telefonisch contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 14 0592 of een mail sturen naar info@assen.nl. Op 
www.assen.nl/oekraine vindt u meer informatie over de opvang van vluchtelingen in Assen.  
  
 Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders, 
   
 

 

 

 

 

 

 

burgemeester     gemeentesecretaris 
M.L.J. Out     T. Dijkstra  
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