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Nieuwsbericht Oekraïne 

Via deze nieuwsbrief geven wij een korte stand van zaken. Dat blijven wij met enige 
regelmaat doen zodat u als raad goed op de hoogte kan blijven van de ontwikkelingen.

Algemeen/landelijk beeld 
Er zijn ongeveer 3 miljoen Oekraïners het land ontvlucht, waarbij de vluchtelingenstroom nu 
lijkt te stagneren. Er is nog heel veel onduidelijk maar er komt steeds meer informatie vanuit 
het Rijk beschikbaar. Zo wordt deze week nog een brief verwacht die duidelijkheid geeft over 
de financiën. Deze brief moet een eerste antwoord geven op vraagstukken als leefgeld, 
onderwijs, zorg en transport. 

Sportpaleis Alkmaar doorstroomlocatie Oekraïense vluchtelingen 
Vanaf woensdag 16 maart is het sportpaleis in Alkmaar omgevormd tot doorstroomlocatie 
voor vluchtelingen. Vluchtelingen hoeven zich nu niet meer eerst in Amsterdam te laten 
registreren. Het sportpaleis Alkmaar zorgt voor eerste 24-uurs opvang, eventueel medische 
zorg en registratie. Vanuit de doorstroomlocatie worden de mensen verdeeld over de zestien 
gemeenten in Noord-Holland Noord. 

Aanbod opvanglocaties in regio gemeenten
De zestien gemeenten in onze regio hebben uiteenlopende soorten opvanglocaties 
aangeboden gekregen van hotels, bed & breakfasts en vakantiewoningen tot opvangplekken 
bij particulieren. Grotere locaties in onze regio zijn bijvoorbeeld het Transferium in gemeente 
Dijk en Waard (200) en een voormalig woonzorgcentrum in de gemeente Medemblik (60). In 
de hele regio zijn op dit moment 1559 plekken beschikbaar, waarvan 665 zijn ingevuld. In 
Schagen hebben wij momenteel 80 personen opgevangen via particuliere initiatieven. 

Opvang op dit moment
De oproep aan inwoners om particuliere logeeradressen aan te bieden, heeft geleid tot veel 
mooie reacties. Inmiddels hebben zich ruim 60 mensen gemeld die hun vakantiewoning, 
zolder, appartement of tuinhuis beschikbaar willen stellen. 
Hartverwarmend om te zien hoe iedereen meedenkt en naar oplossingen zoekt. Het gaat 
hierbij om locaties voor minimaal drie maanden thuis of bij huis. In het belang van de privacy 
van zowel het gastgezin als de mensen die zij opvangen is het belangrijk dat de 
logeeradressen een eigen douche/wc en kookgelegenheid hebben. Op dit moment brengen 
we alles in beeld zodat op het moment dat de vraag vanuit de regio komt, wij gastgezinnen 
en de mensen uit Oekraïne kunnen opvangen. 

De 80 mensen uit Oekraïne in Schagen, verblijven veelal bij vrienden of familie. In een enkel 
geval hebben we al mensen op een andere locatie moeten onderbrengen, omdat het 
opvangadres tijdelijk beschikbaar was. 

Nu de mensen een tijdelijke woning hebben en een beetje tot rust zijn gekomen, komen de 
andere behoeften naar boven zoals onderwijs, registratie, leefgeld en werk. 
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- Onderwijs: kinderen worden op dit moment lokaal binnen de scholen opgevangen. 
Daarnaast onderzoeken wij hoe en waar een opvangklas in Schagen ingericht kan 
worden, zodra dit nodig is. 

- Leefgeld: het Rijk komt met een landelijke regeling. Voor gezinnen waar de nood 
hoog is, wordt een beroep gedaan op het Noodfonds. 

- Registreren: deze week hebben wij de mensen uit Oekraine via de gastgezinnen 
geïnformeerd hoe zij zich kunnen registeren in de BRP van de gemeente Schagen. Er 
komt dus geen landelijke registratie.

- Werken: op dit moment is het nog niet mogelijk voor mensen uit Oekraine om te 
werken zonder een tewerkstellingsvergunning. Vanuit het Rijk wordt eraan gewerkt 
deze belemmering weg te nemen. Gezien het belang dat mensen uit Oekraine 
hieraan hechten, proberen we door het benaderen van onze regionale contacten, dit 
proces te bespoedigen.  

Opvang voor langere termijn
Omdat de particuliere opvang in principe voor 3 maanden is, wordt gezocht naar locaties of 
gebouwen in Schagen waar mensen voor langere tijd kunnen verblijven. Zodra hier meer 
duidelijkheid over is informeren wij u. 

Informatievoorziening
Op onze website wordt de meest actuele informatie bij gehouden, dit zowel voor onze 
inwoners als voor de Oekraïense vluchtelingen. 
Daarnaast worden momenteel diverse flyers ontwikkeld met specifieke informatie over 
thema’s als mensenhandel, uitbuiting, onderwijs en dergelijke.

Door middel van bijgaand persbericht 17 maart jl. roepen we gastgezinnen op via 
Oekraine@schagen.nl de door hun opgevangen mensen uit Oekraine aan te melden. Op deze 
manier proberen we een compleet beeld te krijgen van deze nieuwe inwoners en kunnen we 
ze via het gastgezin informeren. 

Bijlage: persbericht van 17 maart 2022

Memo Pagina 2 van 2

mailto:Oekraine@schagen.nl

	De zestien gemeenten in onze regio hebben uiteenlopende soorten opvanglocaties aangeboden gekregen van hotels, bed & breakfasts en vakantiewoningen tot opvangplekken bij particulieren. Grotere locaties in onze regio zijn bijvoorbeeld het Transferium in gemeente Dijk en Waard (200) en een voormalig woonzorgcentrum in de gemeente Medemblik (60). In de hele regio zijn op dit moment 1559 plekken beschikbaar, waarvan 665 zijn ingevuld. In Schagen hebben wij momenteel 80 personen opgevangen via particuliere initiatieven.

