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Voor velen van u is het een spannende tijd. Wat gebeurt er in Oekraïne? Hoe gaat het met familie en vrienden?
Wanneer komt er een eind aan de oorlog? Vragen waarop wij helaas geen antwoord kunnen geven. Wat we wel
kunnen doen is dat we proberen om uw verblijf hier in onze gemeente zo goed mogelijk te organiseren. Daarom
sturen wij u deze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief leest u informatie over zaken waar u mee te maken kunt krijgen
in onze gemeente.
Belangrijke wijzigingen Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne
De tijdelijke richtlijn is verleng tot 1 maart 2024. Dat betekent dat u, als Oekraïense vluchteling, tot die tijd tijdelijke
bescherming in Nederland krijgt.
IND hervat sinds 6 oktober uitreiking verblijfsstickers aan vluchtelingen uit Oekraïne
Het is vanaf 6 oktober weer mogelijk om in de online afsprakenplanner een afspraak te maken voor de periode 12
tot en met 31 oktober 2022. Een vluchteling uit Oekraïne moet minimaal een week ingeschreven staan in de BRP
om een verblijfssticker in ontvangst te kunnen nemen. Voor vluchtelingen uit Oekraïne die vanaf eind oktober
Nederland binnenkomen wordt een ander proces ingericht. Hierover volgt later meer.
Bent u niet in het bezit bent van zo'n sticker? Dan mag u niet werken in Nederland. Met de sticker toont u aan
rechtmatig in Nederland te verblijven, omdat u onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) valt. Het
is geen reisdocument. De sticker is vanaf 1 november 2022 nodig om te kunnen werken.
Nareizen familie en vrienden
We horen en zien dat de oorlog in Oekraïne aanhoudt. We begrijpen dat dit veel vragen en onrust met zich
meebrengt en dat uw familie en vrienden graag naar Nederland willen komen. Op dit moment hebben wij helaas
geen plaats om nieuwe Oekraïners op te vangen. Al onze opvanglocaties zijn vol.
We hebben onlangs een tweede deel van de Moaneblusser in Schoondijke gehuurd. In het eerste deel van de
Maoneblusser verblijven al enige tijd Oekraïense vluchtelingen. Er moet echter nog veel gebeuren om deze
locatie gereed te maken. Tot die tijd kunnen wij dus helaas geen nieuwe mensen ontvangen. Zodra deze locatie
gereed is, informeren we u daarover.
Kent u mensen die willen nareizen? Laat dit ons dan weten via: oekraïne@gemeentesluis.nl
Vakantie en vertrek
In sommige gevallen verlaat u (tijdelijk) uw verblijfplaats in onze gemeente. U dient ons hiervan op de hoogte te
stellen. We willen weten wanneer u vertrekt en wanneer u verwacht terug te zijn.
Blijft u langer dan drie weken weg? Dan houden wij uw verblijfplaats niet langer vrij en stellen deze beschikbaar
aan anderen. U zult ons besluit hierin vast begrijpen.
Vertrekt u definitief uit onze gemeente? Dan dient u dit tijdig bij ons te melden. U vult dan een uitschrijfformulier in
zodat wij u kunnen uitschrijven uit onze basisregistratie persoonsgegevens. Ook zetten we de betaling van het
leefgeld stop. Zo voorkomt u dat u nog een bedrag moet terugbetalen.
Stoppen begeleiding
Veel van de Oekraïense vluchtelingen worden begeleid door een vrijwilliger. Sommige vrijwilligers zijn al heel lang
betrokken bij u (en uw gezin). Er komt echter een moment waarop deze begeleiding stopt. Als de bij u betrokken
vrijwilliger van mening is dat er een goede basis is gelegd en dat u alle benodigde basisinformatie en zaken op
orde heeft, dan kunnen zij ervoor kiezen om de begeleiding te stoppen. De vrijwilliger zal u hier altijd over
informeren.
Als u geen begeleiding van een vrijwilliger heeft maar wel vragen, dan bent u op maandag, dinsdag en donderdag
van harte welkom op het gemeentehuis tussen 09:00 en 12:00 uur. Ook kunt u altijd mailen naar
oekraine@gemeentesluis.nl
Vrijwilligers werven
De laatste maanden zijn er ontzettend veel vrijwilligers actief geweest in het begeleiden van Oekraïense
vluchtelingen. Omdat wij, met de opening van het tweede deel van de Moaneblussers in Schoondijke, ook nieuwe
mensen verwachten, zijn wij hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Wij denken dat u als Oekraïner, die al langere tijd in onze gemeente verblijft, deze rol ook uit zou kunnen voeren.
Concreet houdt dit in dat u nieuwkomers begeleidt in bijvoorbeeld het openen van een bankrekening, het
aanschaffen van een OV-chipkaart of het wegwijs maken in onze gemeente. Wilt u zich inzetten als vrijwilliger
voor andere Oekraïense vluchtelingen? Laat het ons weten! U kunt zich aanmelden via
oekraine@gemeentesluis.nl

Nieuwsbrief 8, 21 oktober 2022

Hondenbelasting
Inwoners in de gemeente Sluis, die in het bezit zijn van een hond, moeten hondenbelasting betalen.
Onlangs vonden er controles plaats. Hieruit bleek dat niet iedereen die een hond bezit deze belasting betaald. Dit
is wel verplicht. Als gemeente leveren wij hier geen financiële bijdrage voor.
U kunt een hond aan- of afmelden via het digitaal loket van Sabewa. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Kijk op de
website van Sabewa Zeeland voor meer informatie over deze belastingen. De tarieven staan vermeld op:

Tarieven gemeente Sluis 2022 | Sabewa Zeeland
Sport
Vanaf 1 januari 2023 vergoedt de gemeente alleen nog sporters onder 18 jaar. Sporten voor volwassenen worden
alleen vergoed als men lid is van een sportvereniging zoals een voetbalvereniging of de tennisvereniging.
Individuele sporten zoals Fitness betaalt u vanaf 1 januari 2023 zelf.
Energie/duurzaamheid
De energieprijzen zijn enorm hoog. Iedereen draagt daarom graag een steentje bij om zuinig om te gaan met
energie. U toch ook? In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u aantal tips.
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