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Aan de Raad, 

 

Beste (burger)raadsleden,  

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne krijgt steeds meer vorm. In heel het land wordt door 

veiligheidsregio's en gemeenten hard gewerkt aan de opvang voor de eerste te verwachten 

50.000 mensen. Hoewel er nog veel onduidelijk is, bereiden we ons allemaal zo goed mogelijk 

voor om hen een warm welkom te geven.  

Vestinghlaan  

In onze eigen gemeente hebben we hiervoor een mooie volgende stap gezet. Vanaf morgen 

(woensdag 6 april) worden op de woonlocatie aan de Vestinghlaan, onderdeel van de Clockskens,  

in het centrum van Steenbergen zo’n veertig vluchtelingen opvangen. Het gaat vooral om 

moeders met kinderen.  

 

Om de locatie die we huren van woningcorporatie Stadlander goed op orde te krijgen, is er de 

afgelopen dagen door veel mensen hard gewerkt. Er zijn kleine klusjes gedaan zoals het 

indraaien van lampen, in elkaar zetten van bedden, ophangen van gordijnen, repareren van 

toiletten en witten van muren. Dit konden we doen met hulp van onze eigen medewerkers en 

door de vele betrokken inwoners en instanties.   

 

Het is hartverwarmend om te merken hoe betrokken iedereen is. Zo bieden veel inwoners en 

ondernemers spontaan bruikbare spullen en hulp aan. De samenwerking met betrokken partijen 

verloopt goed. Zo zal VluchtelingenWerk een spreekuur houden op de locatie, gaat de 

voedselbank iedere vrijdag voedselpakketten afleveren, wordt er door lokale 

huisartsenpraktijken gekeken naar de mogelijkheden voor een medische intake, komt het 

consultatiebureau voor de kleintjes en opvoedadvies, wordt zo nodig gezorgd voor psychosociale 

hulp, regelt Samen in de Regio spullen die nog nodig zijn en biedt de Ontmoetingswinkel kleding 

aan.  

 

In het gebouw krijgen mensen eigen slaapkamers en delen zij douche- en toiletruimten. Ook zijn 

er gezamenlijke keukens en woonkamers. We hebben er vertrouwen in dat we hen op deze 

manier goed op kunnen vangen en hopen dat zij hier weer even op adem kunnen komen.  
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Actuele stand van zaken  

 

In het district De Markiezaten van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waaronder onze 

gemeente valt, worden op dit moment zo’n 450 vluchtelingen opgevangen. In onze gemeente 

hebben al op 12 adressen in vijf kernen 23 mensen tijdelijk onderdak gevonden.   

Het gemeentelijke team voor Oekraïne is ondertussen ook nog bezig om mogelijke andere 

opvanglocaties in beeld te brengen en te beoordelen. Met name de locatie van ‘De Dobbelsteen’ 

aan de Westerstraat in het centrum van Dinteloord biedt kansen. Dit pand is al eigendom van de 

gemeente en was voorheen een kinderopvang. Mogelijk kunnen er ook woonunits geplaatst 

worden op het terrein van zorghoeve Kakelbont in Dinteloord.  

 

We hopen dat we u hiermee voldoende geïnformeerd hebben en houden u uiteraard op de 

hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

 

de secretaris, 

 

 

 

de burgemeester, 

M.J.P. de Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA 

 


