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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Opvang Oekraïense vluchtelingen

Steenbergen; 17 mei 2022 

Beste (burger) raadsleden,

Het oorlogsgeweld in Oekraïne houdt helaas aan. Ook het aantal vluchtelingen dat naar ons land 
komt, neemt nog steeds toe. Met deze raadsmededeling willen wij u informeren over wat de 
gevolgen zijn van het verzoek van de minister om voor extra opvangplekken te zorgen. Ook 
geven we graag meer informatie over hoe het gaat met de vluchtelingen die we al opvangen.

Verzoek minister
De minister heeft aan de gemeenten en veiligheidsregio's gevraagd om bovenop de eerdere 
vraag voor 50.000 opvangplekken voor nog eens voor 25.000 extra plaatsen te zorgen. Dit moet 
gerealiseerd zijn op 23 juni 2022. Voor de gemeente Steenbergen betekent dit dat we de opvang 
voor 35 extra personen moeten zorgen. Dit komt bij de eerdere opdracht van 42 personen. Dat 
maakt dat we in totaal voor 77 plekken moeten zorgen.

Vestinghlaan
Op dit moment vangen we 44 Oekraïense vluchtelingen op in de Vestinghlaan in Steenbergen. 
Hiermee voldoen we dus ruimschoots aan onze verplichting. Daarnaast is er op de Vestinglaan 
nog plaats voor acht personen. Medewerkers en vrijwilligers geven aan dat de opvang hier goed 
verloopt. De bewoners krijgen eten van de Voedselbank, koken per gang samen en houden met 
elkaar het pand schoon.

Dobbelsteen
Het pand de Dobbelsteen in Dinteloord is bijna klaar. Eind deze week verwachten we dat de drie 
grootste gezinnen die nu nog wonen in de Vestinghlaan hier hun intrek in kunnen nemen. 
Vrijwilligers uit Dinteloord zullen de nieuwe bewoners welkom heten en wegwijs maken. In dit 
gebouw is plaats voor 17 personen.

Stand van zaken aantal opvangplaatsen
Bovenstaande betekent dat we in totaal 69 personen kunnen opvangen:

Vestinghlaan: 52 personen
Dobbelsteen: 17 personen
Totaal: 69 personen

Nog te realiseren aantal plaatsen: 77 - 69 = 8 personen.
We onderzoeken nog welke plek hiervoor het meest geschikt is, maar verwachten niet dat dit 
problemen op gaat leveren.

www.eemeente-steenbergen.nl



RD2200129

Onderwijs
Kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs in Nederland. De vijftieners uit de 
Vestinghlaan gaan naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Bergen op Zoom. Vanuit de 
gastgezinnen sluiten daar nog drie scholieren bij aan. Omdat het ISK helaas te maken heeft met 
een lerarentekort, krijgen zij momenteel drie ochtenden per week les. De vier 
basisschoolleerlingen die wonen in de Vestinghlaan gaan naar Wereldwijs in Bergen op Zoom.

Werk
Drie vluchtelingen uit de Vestinghlaan hebben inmiddels werk gevonden. We verwachten dat er 
deze week nog meer zullen volgen. Het uitzendbureau heeft aangegeven nog werk te hebben 
voor zeven mensen.

We vinden het fijn om te merken dat de Oekraïense vluchtelingen een warm welkom krijgen in 
onze gemeente en hun draai goed lijken te vinden. We hopen dat we u voldoende geïnformeerd 
hebben en houden u uiteraard op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet, Z \
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris,de burgemeester,
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