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Leefgeld 
Mensen uit Oekraïne ontvangen wekelijks leefgeld van ons. Vanaf 1 mei gaan we dit geld per maand 

uitbetalen. Hiervoor heeft u een Nederlandse bankrekening nodig. Ook als u gaat werken heeft u een 

Nederlandse bankrekening nodig. U kunt uw bankrekening openen bij de Regio Bank (Oostburg, 

IJzendijke), de ING-bank (Postkantoor Oostburg) of online bij Bunq-bank. Geeft u uw bankrekening 

door bij de gemeente, dan zorgen wij dat u vanaf 1 mei uw leefgeld op uw bankrekeningnummer 

ontvangt.  

Werken  

Als u een BSN-nummer en Nederlandse bankrekening heeft, mag u werken in Nederland. U kunt zelf 

werk zoeken in onze regio. Op maandag 11 april van 10.00 - 13.00 uur op 19 april van 10.00-13.00 

uur en 25 april van 10.00 -13.00 uur houden de collega’s van het werkservicepunt (WSP) spreekuur in 

het gemeentehuis. U kunt hier terecht met al uw vragen over werken in Nederland. 

Kledingmarkt 
Op 22 april organiseren wij een kledingmarkt. U kunt hier terecht voor het ophalen van kleding. Meer 

informatie hierover volgt binnenkort. 

Ontmoetingsmiddag 
Zaterdag 16 april van 10:00 – 12:30 uur organiseren we een ontmoetingsmiddag voor alle Oekraïense 

mensen in onze gemeente. U bent van harte welkom om kennis te maken met andere Oekraïense 

mensen, onze vrijwilligers en andere betrokken personen. Deze week ontvangt u hierover meer 

informatie. 

Politie 
In Nederland werken wij met wijkagenten. Onze wijkagenten staan direct in contact met onze 

inwoners. Heeft u problemen of vragen op veiligheidsgebied? Dan kunt u via www.politie.nl/mijn-

buurt in contact komen met de wijkagenten. Onze wijkagenten zijn Rutger, Willem en Henk.  

De gemeente Sluis 

Allerlei andere handige informatie voor Oekraïense mensen in Nederland vindt u op onze website: 
www.gemeentesluis.nl/oekraine 
Als u vragen heeft kunt u deze stellen aan de vrijwilliger die u begeleidt of aan het gastgezin waarbij 

u verblijft. Ook kunt u ons altijd mailen: oekraine@gemeentesluis.nl 

Het gemeentehuis in Oostburg, Nieuwstraat 22 is vanwege feestdagen gesloten op: 

 Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) 

 Maandag 18 april (Tweede Paasdag) 

 Woensdag 27 april (Koningsdag) 

 Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) 
 

Kosteloos taalprogramma 

‘Luister en leer’ is een taalprogramma dat kosteloos beschikbaar is voor alle vluchtelingen uit 

Oekraïne om kennis te maken met de Nederlandse taal; alleen of met een vrijwilliger/docent. U kunt 

een lesmethode met cd’s downloaden inclusief uitleg in het Oekraïens. 

https://kleurrijker.nl/luister-en-leer-cd1-en-cd2/ 
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