
Veel Oekraïners zijn op de vlucht geslagen voor het 
oorlogsgeweld. De meeste vluchtelingen in onze 
gemeente worden liefdevol opgevangen bij onze inwoners 
thuis. Omdat zij wat ruimte over hadden. In huis, maar 
vooral in hun hart. Elke week vertelt burgemeester Iris 
Meerts in haar blog over Oekraïne en de inzet van de 
Wijkse samenleving.

Situatie opvang vluchtelingen gemeente Wijk bij Duurstede

Belang van registratie (BRP)

Bij aankomst in onze gemeente ontvangen vluchtelingen 
een welkomstpakket met de eerste levensbehoeften 
en een informatieblad. Hiermee is de buddy of het 
gasthuishouden snel wegwijs in het regelen van zaken. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld leefgeld, verzekeringen, 
zorg en onderwijs. Een eerste vereiste is dat Oekraïners 
zich laten inschrijven bij de gemeente. De ingeschreven 
personen ontvangen een Burgerservicenummer. Dit is 
nodig om een Nederlandse bankrekening te openen. 
Maar ook om een verzekering aan te vragen of om aan 
het werk te kunnen.

Op dit moment zijn zo’n acht miljoen 
mensen Oekraïne ontvlucht. In de 
eerste fase vroeg het kabinet aan de 
25 veiligheidsregio’s om te zorgen 
voor 50.000 opvangplekken. Dat is 
gelukt. Volgens voorspellingen zijn 
deze plekken nu allemaal bezet. 
Het aantal vluchtelingen neemt per 
week met ca. 4.500 mensen toe. 
Dat is te zien in de landelijke cijfers 
van de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen in Nederland. Op dit 

moment vangen wij 53 Oekraïense 
vluchtelingen op in Cothen, 
Langbroek en Wijk bij Duurstede.
Het kabinet heeft een officieel 
aanvullend verzoek gedaan. 
Landelijk moeten er voor 23 
juni 2022 nog eens 25.000 extra 
opvangplekken bij zijn gekomen.
Dat is voor onze gemeente niet 
makkelijk. Alle direct en op korte 
termijn beschikbare plekken in onze 
gemeente hebben we in beeld. 

Naar de blog

Bijeenkomst voor vluchtelingen en gastgezinnen

De gemeente, Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede en Stichting 
Binding organiseerden op dinsdag 20 april jl. een bijeenkomst voor de 
Oekraïners die in onze gemeente verblijven bij een gastgezin. Na een 
welkomstwoord van wethouder Wil Kosterman ging de groep in drie 
groepen uiteen om informatie uit te wisselen. Oekraïense vluchtelingen 
stelden vooral vragen over werken in onze gemeente.
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https://www.wijkbijduurstede.nl/fileadmin/wijk_bij_duurstede/Nieuwsberichten/2022_Oekraine/Informatieblad_Vluchtelingen_Wijk_bij_Duurstede_-_22_april_2022.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/cijfers-opvang-vluchtelingen-uit-oekraine-in-nederland
https://www.wijkbijduurstede.nl/oekraine/blog-van-burgemeester-iris-meerts


Kort geleden startte op basisschool de Windroos 
in Wijk bij Duurstede een klasje van acht 
Oekraïense kinderen. Vanuit onze gemeente gaan 
ook tieners naar het voortgezet onderwijs: dat is 
de Internationale Schakelklas Ithaka in Utrecht. De 
rijksoverheid komt binnenkort met een oplossing 
voor het vervoer van en naar de scholen. 
 
Schooljaar in Nederland langer dan in Oekraïne 
In Oekraïne duurt het schooljaar tot 31 mei en  
start het nieuwe schooljaar op 1 september. 
Mogelijk zijn Oekraïense leerlingen en ouders 
nog niet op de hoogte dat de zomervakantie 
in Nederland later begint. En dat er een 
vakantiespreiding is.

Werken

Veel Oekraïense vluchtelingen willen aan de slag. 
Dat is logisch. Het zorgt voor een dagritme en 
het genereert inkomsten. Er is regionaal hulp 
beschikbaar om werk te vinden via Midden 
Utrecht Werkt Door (MUWD). Want sinds 1 april 
mogen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland 
werken. Hiervoor hoeft de werkgever geen 
speciale werkvergunning meer aan te vragen. 
 
Werkbemiddeling in onze gemeente
Maar het is veel makkelijker om binnen onze 
gemeente te bemiddelen in werk. Dat zorgt 
ervoor dat er geen uitdagingen ontstaan omtrent 
vervoer en dergelijke. Corinne Remmen pakt 
vanaf nu de werkbemiddeling binnen onze 
gemeentegrenzen op. Zij is bereikbaar via email: 
c.remmen@wijkbijduurstede.nl. 

Sport

Het kan zijn dat (kinderen van) vluchtelingen zin 
hebben om te sporten. De meeste clubs lopen 
nu tegen de zomerstop aan. Dat maakt het 
lastig om voor een teamsport te kiezen. Maar de 
Vluchtelingenwerkgroep Wijk bij Duurstede kijkt 
graag naar wat er wel mogelijk is. Ook kennen zij 
de weg van hoe je je moet aanmelden, of er een 
fonds beschikbaar is die financiële hulp biedt. 
Willen kinderen van vluchtelingen sporten? Stuur 
dan een mail naar: info@vwwbd.nl.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne heeft geen 
invloed op mogelijke toeslagen

Als uw huishouden verandert, kan dat gevolgen hebben 
voor uw toeslagen. U vangt nu Oekraïense vluchtelingen 
op. Misschien krijgt u al één of meer toeslagen. De 
Belastingdienst ziet een nieuwe bewoner bijvoorbeeld 
als toeslagpartner. Het is natuurlijk niet de bedoeling, 
dat u hierdoor minder toeslag krijgt. Daarom telt 
de belastingsdienst deze mensen niet mee bij uw 
huishouden. Heeft u voor de toeslagen toch een brief 
van de Belastingdienst gekregen over partnerschap of 
medebewoner(s)? Neem hierover dan contact op met de 
Belastingtelefoon: tel 0800 - 0503 (gratis).

Verzekeringen

We krijgen veel vragen over hoe het zit met de 
aansprakelijkheidsverzekering. We zijn dan ook blij te 
kunnen melden dat de verzekeraar van de gemeente 
alle Oekrainse vluchtelingen in de gemeentelijke polis 
heeft opgenomen. Er is een uitzondering: als er in 
de woning van het gastgezin waar zij verblijven iets 
voorvalt, dan valt dit onder de verzekering van de 
eigenaar van het pand, het gastgezin dus. Dus bent u 
gastgezin voor Oekraïense vluchtelingen? Ga dan bij uw 
aansprakelijkheidsverzekering na hoe voorvallen binnen 
uw woning verzekerd zijn.

vwwbd.nl

onderwijs

MUWD

Inkomen voor Oekraïense vluchtelingen

Het Rijk ontwikkelde een regeling voor leefgeld. 
De Regionale Sociale Dienst (onderdeel van 
RDWI) voert deze regeling uit in onze gemeente. 
De regeling start midden mei. Geregistreerde 
Oekraïners kunnen een bankrekeningnummer 
openen, waarop zij het leefgeld ontvangen. 
Vanaf midden mei is iemand van de RDWI. 
elke maandagochtend bij Stichting Binding om 
vluchtelingen hiermee te helpen. Tot die tijd krijgen 
vluchtelingen als overbrugging handgeld (contant). 
Dit stopt na midden mei. Het handgeld werd tot nu 
toe uitgekeerd door de Vluchtelingenwerkgroep 
Wijk bij Duurstede en particuliere fondsen. 

Leefgeld info

Onderwijs

mailto:c.remmen@wijkbijduurstede.nl
mailto:info@vwwbd.nl.
https://vwwbd.nl/
https://www.wijkbijduurstede.nl/oekraine/informatie-voor-vluchtelingen
www.muwd.nl/oekraine.
https://www.wijkbijduurstede.nl/oekraine/informatie-voor-vluchtelingen

