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De raadsleden de dames Klokkenburg-Reedeker, Tseggai, Ates, Mostert, Van Doorn en de heer 

Partiman hebben op 4 maart 2022 een brief met daarin zes vragen aan de voorzitter van de 

gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

De oorlog in Oekraïne is inmiddels al een week in volle gang. In het hele land, ook in Den Haag, zijn 

allerlei hartverwarmende acties op touw gezet om Oekraïense vluchtelingen te helpen en op te 

vangen. Al eerder zijn er vragen gesteld over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (RIS311772). 

 

Takecarebnb is een organisatie die vluchtelingen en gastgezinnen aan elkaar matcht. Vluchtelingen 

komen dan tijdelijk bij gastgezinnen te wonen. Juist nu er veel vluchtelingen naar Nederland komen 

en de behoefte aan opvangplekken groot is kan dit helpen om mensen in Den Haag op te vangen.  

 

1. Is het college bekend met het initiatief Takecarebnb?  

 

Ja, het college is hiermee bekend. 

 

2. Is het college bereid om in contact te treden met Takecarebnb en met hen in gesprek te gaan om 

te kijken hoe zij dit initiatief kunnen faciliteren? De vluchtelingenstroom uit Oekraïne vraagt 

ons om creatief om te gaan met de beschikbare ruimte in de stad. Op dit moment zijn er, terecht, 

strenge regels voor het verhuren van je woning aan toeristen. Door de laatste wijziging van de 

Huisvestingsverordening mag dit nog slechts 30 dagen per jaar.  

 

Veel Hagenaars staan klaar om te helpen. Het college is onder de indruk van de bereidheid. Mensen 

die woonruimte aanbieden verwijzen we naar Takecarebnb. 

 

3. Is het mogelijk om op deze regels een uitzondering te maken voor mensen die hun 

(vakantie)woning graag ter beschikking willen stellen aan Oekraïense vluchtelingen? Veel 

Hagenaars en Hagenezen willen iets betekenen voor de vluchtelingen uit Oekraïne, maar weten 

niet goed waar ze terecht kunnen om goederen af te leveren of op een andere manier hulp te 

bieden. De gemeente Utrecht heeft een pagina op de gemeentelijke website1 ingericht waar 

allerlei initiatieven zijn gebundeld zodat in een opslag duidelijk is hoe inwoners kunnen helpen.  

 

Zowel binnen de toeristische verhuur van woonruimte, als binnen de definitie ‘wonen’ bestaan er 

mogelijkheden voor de opvang/huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Met de huidige onzekerheid 

met betrekking tot de duur van het verblijf van de Oekraïense vluchtelingen en de verscheidenheid van 

potentiële opvang-/huisvestingslocaties, kan de opvang/huisvesting, afhankelijk van de situatie, onder 

verschillende regelingen vallen. Binnen de vigerende regelingen zijn er al mogelijkheden om 

vluchtelingen vanuit Oekraïne op een goede manier op te vangen.  

 
1 Vluchtelingen uit Oekraïne | Gemeente Utrecht 

https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/integratie-asiel-inburgering/asiel/vluchtelingen-uit-oekraine/
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Afhankelijk van de situaties die zich zullen voordoen zal het college zoeken naar mogelijkheden voor 

passende oplossingen binnen de verscheidenheid aan vormen van opvang en huisvesting. 

 

4. Is het college bereid om een dergelijke website te openen zodat ook alle inwoners van Den Haag 

makkelijk en snel kunnen vinden hoe en waar ze kunnen helpen? Zo ja, op welke termijn zou dit 

gerealiseerd kunnen worden? Ten slotte is het belangrijk om als stad van Vrede en Recht een 

duidelijk signaal af te geven dat wij in Den Haag de Russische inval in Oekraïne sterk 

veroordelen. 

 

Het college heeft inmiddels op denhaag.nl een aparte pagina geplaatst met informatie over hoe 

Hagenaars kunnen helpen.  

 

5. Is het college bereid om alle provinciale vlaggen langs de Hofvijver en de vlaggen aan de Johan 

de Wittlaan voor 1 of meerdere dagen te vervangen door Oekraïense vlaggen als teken dat we 

Oekraïne steunen?  

 

De vlag van Oekraïne heeft een aantal dagen prominent geprojecteerd gestaan op het stadhuis als 

teken van onze solidariteit met Oekraïne.  

 

6. Is het mogelijk om de naam van de Andries Bickerweg, waaraan de Russische ambassade is 

gelegen, tijdelijk te hernoemen naar de Zelenskyweg? Zo ja, is het college bereid om dit te doen? 

 

Het college is geschokt door de Russische inval in Oekraïne, maar beschouwt het wijzigen van de 

straatnaam Andries Bickerweg (waaraan de Russische ambassade is gevestigd) niet als een geschikte 

manier om dit te uiten. Een straatnaam wordt conform de Uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot 

naamgeving (RIS311854) alleen gewijzigd indien er sprake is van uiterste noodzaak in het kader van 

vindbaarheid en veiligheid, vanwege de gevolgen die een dergelijke wijziging met zich meebrengt. Alle 

objecten met een huisnummer aan de betreffende straat zullen administratief verhuizen, wat veel 

kosten, administratieve rompslomp en mogelijke bezwaren van direct belanghebbenden tot gevolg 

heeft. Gezien de ingrijpende aard van een straatnaamwijziging, behoort een tijdelijke 

straatnaamwijziging in zijn geheel niet tot de mogelijkheden. Ook is in de bovengenoemde 

Uitvoeringsvoorschriften opgenomen dat een persoon minimaal 10 jaar geleden overleden moet zijn. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 


