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Tijdelijke noodopvang vluchtelingen

13 december 2021

Geachte heer, mevrouw,

Tijdelijke noodopvang
Op 13 december is de hotelboot van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangekomen in
het Gouwekanaal. De boot ligt langs de Ruige Wetering, ter hoogte van de Nachtegaalstraat. Op deze
hotelboot biedt Gouda tijdelijke noodopvang aan 100 vluchtelingen. Zij worden opgevangen voor
een periode van 2 maanden, misschien langer.
Aankomst vluchtelingen
In de week van 20 december komen de eerste vluchtelingen aan op de hotelboot. In de tussentijd
maakt het COA de hotelboot in orde. Het COA begeleidt de vluchtelingen ook tijdens hun verblijf in
Gouda en is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond de hotelboot. Hiervoor werken zij samen
met een beveiligingsbedrijf. De beveiligers zijn er 7 dagen per week, 24 uur per dag. De medewerkers
van het COA zijn op werkdagen overdag aanwezig.
Belangrijke telefoonnummers
Volgende week verwachten we de eerste vluchtelingen. Vanaf dat moment kunt u bij ongewenste
situaties op of rond de hotelboot bellen naar de beveiliging op de boot. Zij zijn dag en nacht
bereikbaar op telefoonnummer 06-21 87 81 56. Als er geen spoed is, kunt u mailen naar
noodopvang@gouda.nl of bellen met onze stadsmarinier Eric Gorter. Hij is bereikbaar op
telefoonnummer 06-43 38 52 02

Meer informatie
Heeft u in de tussentijd vragen over deze brief of over de tijdelijke noodopvang? Op de website
www.gouda.nl/noodopvang vindt u meer informatie.
bezoekadres:
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

bijlagen: -

correspondentieadres:
postbus 1086, 2800 BB Gouda
e-mail gemeente@gouda.nl
telefoon: 14 01 82

Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Gouda,

Burgemeester,
Pieter Verhoeve
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