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Aan de bewoners omgeving 
Claudius Prinsenlaan 12  
 

 
Noodopvang Oekraïne vluchtelingen in  
gebouw Claudius Prinsenlaan 12 
 

 

Beste omwonende, 

 

U ontvangt deze brief omdat u in de buurt woont van het gebouw aan de Claudius Prinsenlaan 12.  

Dit gebouw (waar ook de politie zit), krijgt een tijdelijke invulling als noodopvang voor vluchtelingen  

uit Oekraïne. De Gemeente Breda verzorgt hier vanaf donderdag 31 maart de noodopvang namens  

de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het Gemeentelijk Sportcentrum De Scharen kan  

binnenkort weer gebruikt worden voor sporten. 

Op de locatie aan de Claudius Prinsenlaan worden vluchtelingen maximaal enkele dagen  

ondergebracht voordat zij naar een tijdelijke opvanglocatie in de regio gaan. Dit kan de tijdelijke 

opvanglocatie in Breda (De Koepel) of één van de andere locaties in de regio zijn.  

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Als gemeente staan we klaar om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te helpen waar 

mogelijk. Dit doen we door het leveren van humanitaire hulp en het creëren van tijdelijke en noodopvang. 

Intussen zijn er verschillende hartverwarmende initiatieven ontstaan in de stad. En ook de eerste vluchtelingen 

hebben zich gemeld in Breda en zijn opgevangen in De Koepel.  

 

Waarom het gebouw aan de Claudius Prinsenlaan 

Alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio hebben de opdracht gekregen van het ministerie om tijdelijke 

opvanglocaties te organiseren. Om ervoor te zorgen dat mensen een dak boven het hoofd hebben op het 

moment dat ze in onze regio aankomen, is ook noodopvang gerealiseerd. De afgelopen weken was dat bij 

Sportcentrum De Scharen, dat plek bood aan de opvang van maximaal 200 vluchtelingen. De verplaatsing 

naar Claudius Prinsenlaan 12, betekent dat verenigingen en scholen weer kunnen gaan sporten in De 

Scharen.  

In het gebouw aan de Claudius Prinsenlaan 12 is ook het Ontvangstpunt ingericht. Hier vindt de intake van 

vluchtelingen plaats en worden ze gescreend om hen vervolgens naar De Koepel in Breda of naar een 

opvanglocatie in de regio te begeleiden. Het Ontvangstpunt is alle dagen geopend van 08.00 tot 20.00 uur.  

 

Bereikbaar voor vragen 

Gezien de snelheid waarmee deze opvanglocaties in Nederland gevonden moeten worden, was het niet 

mogelijk om u als omwonende vooraf te betrekken. We hopen op uw begrip hiervoor. We kunnen ons 

voorstellen dat u met vragen of zorgen zit. U kunt deze aan de gemeente stellen via contact@breda.nl of via 

het telefoonnummer 14 076. Mocht u onverhoopt hinder ervaren dan kunt u dit ook via deze kanalen aan ons 

melden.  

 

Zelf hulp bieden aan de Oekraïne  
Op www.breda.nl/Oekraine kunt u meer lezen over de hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. Hier vindt u ook 
antwoorden op veelgestelde vragen.  
 

Informatie  
Heeft u vragen? Kijk eerst of uw vraag staat op www.breda.nl/Oekraine onder ‘Veelgestelde vragen’. Of stel 

uw vraag per email via contact@breda.nl of telefoonnummer 14 076. 

De Gemeente Breda publiceert lokale informatie ook op overheid.nl. Wilt u lokale informatie ook 

digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl of de app  

Over uw buurt downloaden. Ga naar www.overheid.nl (klik op Berichten over uw buurt). 
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