st v z 18 mei 2022

Locatie

Straatnaam & nr.

wijk

gaat open per

aantal mnd

pax

Kamers

locatiebeheerder/aanspreekpunt voor
koppeling Basiszorg (HA, BT, JGZ)
Reinaerde

Reinoutdreef 96 t/m 146

Prinses Maxima centre

Heidelberglaan 25 is dagopvang
kinderen. Gezinnen ondergebracht bij
gastgezinnen in de regio.

Zeehaenkade

Zeehaenkade 30

Van de Hoevenkliniek

Overvecht

Oost

is open, tot 1 juni(!)

?

25

?

in uitvoering

?

85

?

Zuidwest

is open

12

25

25

Willem Dreeslaan 55

Noordoost

is open

12

30

12

Careyn Rosendael

Indusdreef 5

Overvecht

open per 19 april

12

28

14

Kanaalstraat nr. 173

Kanaalstraat nr. 173

West

open per 9 mei

9

30

18

Opvangboot

Keulsekade 394, tegenover
Stadsstrand/SOIA

West

open per 19 mei

12

200

100

Provinciehuis

Archimedeslaan 6

Oost

open per 20 mei

12

270

MFA Weide Wereld

Teunisbloemlaan 46

planning open per 1 juli

3

42

Vleuten - De Meern

totaal (let op, is niet totaal aantal vluchtelingen, gaat ook om verplaatsingen en gastgezinnen+Jaarbeurs zijn buiten beschouwing)

via Simone Baksteen
wordt Saskia van Liebergen
s.vanliebergen@hofp.nl (Leger des Heils).
Deze gezinnen (85 mensen) worden
geplaatst in het Provinciehuis, per half
juni. Dagbehandeling kinderen blijft in
Maxima centre
Rianne Versteeg
rianne.versteeg@legerdesheils.nl of
Wendie Heikamp
wendie.heikamp@legerdesheils.nl (Leger
des Heils)
Frank Pleijers (komt van de
Tussenvoorziening)
Frankpleijers@tussenvoorziening.nl
Debby de Graaff (komt van Lister)
debbydegraaff@lister.nl
Frank Pleijers (komt van de
Tussenvoorziening)
Frankpleijers@tussenvoorziening.nl
Theo Dhuyvetter
theodhuyvetter@tussenvoorziening.nl
(Theo was niet aanwezig is de
projectmanager voor alle locaties van de
Tussenvoorziening) er komt nog een
locatiecoördinator
Saskia van Liebergen
s.vanliebergen@hofp.nl (Leger des Heils)

14

840

DEZE LIJST NIET PUBLICEREN/DELEN/ANDERS GEBRUIKEN dan voor planning koppeling aanvullende afspraken leveren zorg door huisartsenpraktijken/Buurtteams/JGZ

Eventueel aparte afspraak voor leveren zorg
aan deze locatie door Huisartsen
praktijk/BTlocatie/JGZlocatie voor deze
Oekraiense vluchtelingen + adres en
opmerking aanspreekpunt voor locatiebeheerder
is eigen initiatief van Reinaerde, geen
gemeentelijke opvanglocatie. Aanverlening na 1
juni wordt gewerkt.

is eigen initiatief , gaat om 49 kinderen (2 shifts) en
hun gezin. Verblijf is in gastgezinnen, grotendeels
wonend in de regio.

210 wordt gefaseerd. Eerst 90/100 maand later
nog eens
idem. Eerst 90, maand later 100, mogelijk nog
uitgebreid tot max 270 plaatsen
besluitvorming verwacht in week van 25 mei

