
              
College gemeente Lelystad 
t.a.v. voorzitter College Noord Oost Polder 
Via mail: info@noordoostpolder.nl  
                                            

2-maart 2022 

Betreft: Directe actie m.b.t. tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen vliegveld Lelystad  
 

Geacht Heer de Groot,   

er is zich één van de grootste humanitaire rampen sinds de Tweede Wereldoorlog aan de 
grenzen van ons Europa aan het ontwikkelen. President Poetin probeert de democratisch 
gekozen regering van haar buurland Oekraïne d.m.v. geweld onder controle te krijgen. Een 
open democratie is wat 50PLUS Flevoland betreft de hoeksteen van onze samenleving.  

Binnen Europa is er vrij verkeer mogelijk voor Oekraïners en het ziet er naar uit dat het 
aantal oorlogsvluchtelingen dat richting ons land zal komen in de komende dagen en weken 
enorm zal toenemen. 

Ook hier zal zeker ook op Flevoland een beroep worden gedaan om haar 
verantwoordelijkheid te nemen en te kijken wat Flevoland kan doen, en 50PLUS Flevoland is 
voorstander van opvang van vluchtelingen in de eigen regio.  

50PLUS Flevoland roept dan ook de gemeente Noord Oost Polder op alle medewerking te 
verlenen in het tot stand komen van opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.  

50PLUS Flevoland heeft een concrete vraag neergelegd bij het college van Provinciale Staten 
om te kijken naar de mogelijkheid van tijdelijke opvang van oorlogsvluchtelingen uit 
Oekraïne op te luchthaven Lelystad.  

De diverse hallen van luchthaven Lelystad zijn al sinds enige tijd operationeel gereed, al laat 
de opening van deze luchthaven - zoals het zich er nu naar uitziet - nog een tijd op zich 
wachten. 

Gezien de urgentie voor het vinden van oplossingen voor de aanstaande 
vluchtelingenstroom van deze mede-Europeanen (die geen aparte verblijfsvergunningen 
nodig hebben) is het noodzakelijk én mogelijk snel locaties in gereedheid te brengen.  

Aangezien de locatie Luchthaven Lelystad operationeel is en er relatief weinig aanpassingen 
nodig zijn en het tevens kostentechnisch ‘goedkoop’ te organiseren is om deze locatie in 
gereedheid te brengen voor opvang van de mensen uit Oekraïne,  roept 50PLUS alle 
gemeentes in Flevoland om samen te werken in het mogelijk maken van opvang van 
Oekraïners die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld van President Poetin in hun land.  
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