
 
 
 
 
 
Betreft: Uitnodiging informatieavond flexwoningen Vierpolders 
 
 
 
 
Beste inwoner, 
 
 
Met de voortdurende oorlog in Oekraïne blijft de vluchtelingenstroom in Nederland en daarmee ook 
de regio Rotterdam-Rijnmond onverminderd doorgaan. Daarnaast wordt de opdracht vanuit het Rijk 
om Oekraïners en statushouders te plaatsen in de gemeenten voortdurend verhoogd.  
 
Om extra flexibele huisvesting voor de langere termijn te realiseren en ook om huisvesting voor 
urgent woningzoekenden te bemiddelen heeft het college en de gemeenteraad van Brielle besloten 
om op drie locaties flexwoningen te plaatsen. Het gaat om 15 woningen in de wijk Meeuwenoord in 
Brielle en 5 woningen in Vierpolders en 5 woningen in Zwartewaal. 
 
U ontvangt deze brief, omdat wij u als inwoner van Vierpolders graag willen uitnodigen voor 
een informatieavond over de flexwoningen. Deze informatieavond vindt plaats op dinsdag 22 
november 2022. Een eerdere brief over de flexwoningen om u vroegtijdig te informeren is 
helaas niet bij u in Vierpolders bezorgd, onze welgemeende excuses hiervoor.  
 
Wat zijn flexwoningen en voor wie bedoeld? 
Flexwoningen zijn verplaatsbare woningen, die in dit geval voor langere tijd (maximaal 10 jaar) 
worden geplaatst, maar waarbij de bewoning tijdelijk is. Dat wil zeggen, dat bewoners voor een korte 
periode in de woning mogen verblijven. In eerste instantie zijn de flexwoningen bedoeld voor 
ontheemden uit Oekraïne. Voor de Oekraïners is de hoop uiteraard dat zij weer terug kunnen naar 
Oekraïne, als de oorlog voorbij is. Tot dat moment mogen de Oekraïners in de flexwoningen blijven 
wonen. Door de langdurige plaatsing zijn de flexwoningen in de toekomst ook een oplossing voor 
spoedzoekers, bijvoorbeeld Nederlandse inwoners die snel woonruimte nodig hebben of 
statushouders. 
 
Waar komen de flexwoningen te staan? 
De eerste 15 flexwoningen worden eind december opgeleverd en worden geplaatst in de wijk 
Meeuwenoord in Brielle. Wat betreft de 5 flexwoningen in Vierpolders willen wij u als 
omwonende/inwoner tijdens de informatieavond op 22 november graag informeren over de 
voorgenomen ontwikkeling en de voorgenomen locatie. Het betreft de locatie naast de volkstuinen 
achter de Burg. A.P. van den Blinklaan. Naar een geschikte locatie in Zwartewaal wordt nog gezocht. 
 
Wanneer worden ze geplaatst? 
De flexwoningen voor Vierpolders moeten nog worden gebouwd. We zijn afhankelijk van externe 
leveranciers, maar het voornemen is de flexwoningen het eerste kwartaal van 2023 te plaatsen. We 
houden u tussentijds op de hoogte over de start van de werkzaamheden, over de voortgang en de 
bewoning van de flexwoningen. 
 
Wie plaatst de flexwoningen? 
In samenwerking met woonbedrijf Westvoorne en later het woonbedrijf Voorne aan Zee worden de 
huisjes geplaatst. Dit Woonbedrijf zal optreden als verhuurder en beheerder. We proberen zo min 
mogelijk overlast te bezorgen voor de omgeving met het plaatsen van de woningen. Hierbij wordt ook 
gezorgd, dat de bestrating past bij de rest van de buurt/omgeving. 
  



Informatieavond 
We begrijpen dat de komst van de flexwoningen in Vierpolders tot vragen kan leiden, daarom 
organiseren we een informatieavond op: 
Datum:   dinsdagavond 22 november 2022 
Tijd:   19.00 tot 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) 
Locatie:  In de kantine van VV Vierpolders, Coosenhoekstraat 26A in Vierpolders. 
 
Graag nodigen we u als inwoner hiervoor uit, maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom. 
Bezoekers hoeven zich voor deze avond niet van tevoren aan te melden.  
 
Contact 		
Heeft u vragen over bovenstaande brief? Stuur een e-mail naar: flexwoningen@brielle.nl 
 
Informatie, updates, vragen & antwoorden en contact over het project is ook terug te vinden op 
www.brielle.nl/flexwoningen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van B&W 
 


