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Onderwerp 
Datum collegevergadering: 20 december 2022, Raadsbrief 2022 nr. 77 

Verzenddatum 
20 december 2022 

 
 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het huisvesten van 50 Oekraïense vluchtelingen in 
het pand Grotestraat 34/36 ( hotel Christian/Tubbergen). 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten in het pand Grotestraat 34/36, 50 Oekraïense vluchtelingen te 
vestigen. De termijn is gelijk aan de looptijd van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, 31 maart 2024. 
Er zal met de omwonenden en ondernemers in de omgeving een communicatietraject worden opgestart. 
 
Toelichting 
Vanwege het beeindigen van de huidige huisvestigingsmogelijkheid bij de Eeshof moet uitgeweken worden 
naar een andere passende locatie voor het huisvesten van Oekraïners. Hiervoor is de eigenaar van Hotel 
Christian (voorheen Hotel Tubbergen) benaderd. De gemeente kan het pand per direct huren van de 
eigenaar. De huurperiode is gekoppeld aan de termijn die door de Europese Unie is aangegeven in de 
Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor de opvang van Oekraïners. Op dit moment is dat tot 31 maart 2024 
De opvangcapaciteit voor Oekraïners bedraagt vanaf het moment dat Hotel Christian in gebruik wordt 
genomen 50. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. De griffier is 
te bereiken via telefoonnummer (0546) 62 80 00 of e-mailadres gemeente@tubbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de waarnemend burgemeester 

 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

Aan de bewoners/ondernemers van dit pand  

 
 

 

 

Tubbergen, 19 december 2022 

  

Onderwerp: Verhuizing Oekraïners naar Hotel Christian’s 

 

 

 

Geachte bewoner, ondernemer, 

 

Op dit moment worden er 25 Oekraïners opgevangen op locatie de Eeshof in Tubbergen. Per 1 

januari wordt de opvanglocatie voor Oekraïners in de Eeshof gesloten wegens verbouwing. Voor de 

Oekraïners moet daarom een ander onderkomen gevonden worden. De gemeente Tubbergen heeft 

besloten tijdelijk maximaal 50 Oekraïners onderdak te bieden in het op dit moment leegstaande Hotel 

Christian’s (voormalig Hotel Tubbergen) aan de Grotestraat 34 in Tubbergen. Wij vinden het belangrijk 

om u als omwonende en/of ondernemer als eerste hiervan op de hoogte te stellen.  

 

Uitnodiging inloopmoment 

Hieronder leest u meer over de opvang van Oekraïners in Hotel Christian’s. Om uw eventuele vragen 

te beantwoorden nodigen wij u van harte uit voor een inloopmoment op 21 december aanstaande van 

18.30 uur tot 19.30 uur in Hotel Christian’s, Grotestraat 34 in Tubbergen.  

 

Waarom is gekozen voor opvang in Hotel Christian’s? 

De gemeente Tubbergen heeft (op dit moment) tot april 2024 de opgave om Oekraïners op te vangen. 

De einddatum van de opvang hangt af van ontwikkelingen in vluchtelingenstroom, Rijksbeleid en 

Europees beleid. Hotel Christian’s is beschikbaar en biedt de mogelijkheid voor opvang van 

Oekraïners.  

 

Wie worden er opgevangen in Hotel Christian’s? 

Er is plaats voor maximaal 50 Oekraïners. In januari verhuizen de Oekraïners uit de Eeshof naar Hotel 

Christian’s. Daarna worden Oekraïners vanuit nieuwe instroom en/of andere locaties in Nederland 

naar Hotel Christian’s verhuisd. Onze ervaringen met deze groep mensen, die nu in de Eeshof wordt 

opgevangen, zijn erg positief. 
 

Hoe wordt goede en veilige opvang georganiseerd?  

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de organisatie van goede en veilige opvang van 

Oekraïners. De gemeente Tubbergen draagt zorg voor controle en bezetting van de locatie in de vorm 

van onder andere locatiecoördinatoren en locatieassistenten. Uiteraard is er ook nachtbewaking 

aanwezig. Daarnaast zijn er duidelijke huisregels voor de Oekraïners. Het team van medewerkers dat 

nu op de Eeshof werkzaam is, verhuist mee naar Hotel Christian’s.  

 

Samen verantwoordelijkheid nemen  

Het college van Tubbergen is tevreden dat met de opvang in Hotel Christian’s, op een goede manier 



tegemoet kan worden gekomen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij als Nederlandse 

gemeenten hebben. Als gemeente willen wij graag zelf zoveel mogelijk de regie houden. Hierin trekt 

het college van burgemeester en wethouders samen op met de gemeenteraad. Wij willen een veilige 

en comfortabele woonomgeving bieden aan iedereen. Oekraïners én Tubbergenaren.  

 

Wij houden u op de hoogte  

Wij begrijpen dat dit nieuws tot vragen kan leiden. Daarom nodigen wij u graag uit om uw eventuele 

vragen te stellen tijdens de inloopavond op  21 december aanstaande.  

 

Uiteraard bent u vanaf 2 januari ook altijd welkom bij Hotel Christian’s om uw vragen te stellen. Onze 

locatie coördinator is uw rechtstreekse aanspreekpunt. Deze is aanwezig iedere dag van 08:00 uur tot 

22:00 uur. Loopt u dan ook gerust even binnen.  

 

Daarnaast houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de opvang in Hotel Christian’s 

via onze website: www.tubbergen.nl/oekraine. Hier vindt u binnenkort ook een Q&A met de 

antwoorden op de meest gestelde vragen.  

 

 

Telefonisch of per e-mail  

Heeft u vragen of wilt u zich opgeven als vrijwilliger, dan kunt u altijd telefonisch of via e-mail contact 

met ons opnemen.  

 

Telefoon  (0546) 628 000 

E-mail  oekraine@tubbergen.nl  

Website  https://www.tubbergen.nl/oekraine 

 

     

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.  

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Jon Hermans  

Burgemeester Tubbergen 

 

http://www.tubbergen.nl/oekraine
mailto:oekraine@tubbergen.nl
https://www.tubbergen.nl/oekraine


Concept persbericht
 [plaats], [datum] 
     

Verhuizing Oekraïners naar Hotel Christian’s in Tubbergen

Oekraïners verhuizen in januari 2023 van opvanglocatie de Eeshof naar Hotel Christian’s 
(voormalig Hotel Tubbergen) in Tubbergen. Het op dit moment leegstaande hotel is 
beschikbaar gesteld voor de tijdelijke opvang van maximaal 50 Oekraïners.  

Oekraïners in de Eeshof verhuizen naar Hotel Christian’s
In Tubbergen worden 25 Oekraïners in locatie de Eeshof opgevangen. De Eeshof sluit per 1 januari 
2023 wegens verbouwing. Daarom verhuizen de Oekraïners in januari naar Hotel Christian’s in 
Tubbergen. Daarna worden Oekraïners vanuit nieuwe instroom en/of andere locaties in Nederland 
naar Hotel Christian’s verhuisd. 

Locatiekeuze Hotel Christian’s
De gemeente Tubbergen heeft (op dit moment) tot april 2024 de opgave om Oekraïners op te vangen. 
De einddatum van de opvang hangt af van ontwikkelingen in vluchtelingenstroom, Rijksbeleid en 
Europees beleid. De gemeente heeft de mogelijke tijdelijke huisvestinglocaties  Oekraïners in beeld 
gebracht. Hotel Christian’s in Tubbergen is hieruit als geschikte opvanglocatie gekomen voor de 
opvang van maximaal 50 vluchtelingen. 
 
Samen verantwoordelijkheid nemen 
Het college van Tubbergen is tevreden dat met de opvang in Hotel Christian’s, op een goede manier 
tegemoet kan worden gekomen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij als Nederlandse 
gemeenten hebben. Als gemeente willen wij graag zelf zoveel mogelijk de regie houden. Hierin trekt 
het college van burgemeester en wethouders samen op met de gemeenteraad. Wij willen een veilige 
en comfortabele woonomgeving bieden aan iedereen. Oekraïners én Tubbergenaren.

Informatie
Wilt u meer weten over deze opvanglocatie? U kunt uw vraag mailen naar oekraine@tubbergen.nl   of   
kijken op   https://www.tubbergen.nl/oekraine  . 

Einde persbericht
Noot voor de redactie: voor meer informatie: Wout Dekker, Woordvoerder a.i., telefoon: 
+31653426172
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