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Aan de bewoner(s) van dit adres  

uw kenmerk:  datum verzending: 11 maart 2022  

ons kenmerk: 2022-233972  

documentnummer: 2022031143816 behandeld door: Marieke Reinderink 

onderwerp: Informatie buurtbewoners telefoonnummer: (0573) 28 92 22 

 
 

Beste bewoner(s), 

Graag wil ik u langs deze weg informeren over het voornemen om vluchtelingen op te vangen in 

Fletcher Hotel Scheperskamp aan de Paasberg 3 in Lochem. We gaan hierover in gesprek met de 

eigenaar van het hotel. Wellicht heeft u hierover reeds iets gehoord in de media. In deze brief leest u 

wat de mogelijke opvang van vluchtelingen in het hotel betekent. 

Onze regio vangt 2.000 mensen op  

Nederland heeft op dit moment te maken met een aanzienlijke toestroom van vluchtelingen die de 

oorlog in Oekraïne ontvluchten. Veiligheidsregio’s en dus gemeenten staan aan de lat om het 

opvangen van vluchtelingen in ons land in goede banen te leiden. De Veiligheidsregio Noord-  en 

Oost-Gelderland (VNOG) heeft opdracht gekregen van het Rijk om 2.000 mensen op te vangen.  

 

Mogelijk tot 105 vluchtelingen in hotel Scheperskamp tot november 

Wij voelen als gemeentebestuur onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen die gevlucht 

zijn voor de oorlog hulp te bieden. Fletcher Hotel Scheperskamp in Lochem heeft aangegeven tot 

november 105 mensen te kunnen huisvesten. En mogelijk langer. We zijn in gesprek met de 

hoteleigenaar om deze tijdelijke crisisopvang mogelijk te maken. Het gaat om noodopvang van 

voornamelijk om vrouwen en kinderen.  

 

Hoge tijdsdruk 

Door de hoge tijdsdruk en urgentie, was het niet mogelijk u als buurtbewoner eerder over dit 

voornemen te informeren. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Wij zullen alles in het werk stellen om 

deze tijdelijke opvang soepel te laten verlopen.  

 

Informatieavond woensdag 23 maart 

Op woensdag 23 maart organiseren we van 19.00-21.00 uur een informatiebijeenkomst voor 

buurtbewoners. Deze vindt plaats in hotel Scheperskamp. U bent hiervoor bij deze van harte 

uitgenodigd. U kunt tijdens deze avond uw vragen stellen aan de burgemeester, het hotelmanagement 

en andere betrokken partijen.  

Nog vragen naar aanleiding van deze brief? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Op www.lochem.nl/oekraine hebben wij veel 

informatie verzameld. U vindt hier ook veel gestelde vragen en antwoorden.  

U kunt ons ook bellen op (0573) 28 92 22. Of mailen via oekraine@lochem.nl 

http://www.lochem.nl/oekraine
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Goed naoberschap, ook voor de vluchtelingen uit Oekraïne 

We zien bij de inwoners van onze gemeente een hartverwarmende saamhorigheid en daadkracht. 

Wij hebben  er het volste vertrouwen in dat wij deze mensen, op de vlucht voor oorlog en geweld, een 

goede tijdelijke opvang kunnen bieden in onze gemeente. Als inwoners van Lochem weten wij wat 

goed naoberschap is. We zorgen voor elkaar en nu ook voor de mensen die onze hulp hard nodig 

hebben.  

Kent u een buurtbewoner die deze brief mogelijk niet heeft ontvangen, maar wel interesse heeft in de 
informatie(bijeenkomst)? Wij publiceren de brief ook op www.lochem.nl/oekraïne 

 

Met vriendelijke groet namens het college van burgemeester en wethouders,  

 

Dorique Kerkdijk                                        Sebastiaan van ‘t Erve 

    

Secretaris/directeur                                    Burgemeester 

http://www.lochem.nl/oekraïne

