Veelgestelde vragen en antwoorden over de oorlog in Oekraïne
(Aanvulling 17 maart)
Hoeveel Oekraïense vluchtelingen worden er nu opgevangen in Etten-Leur?
Op dit moment maken er 51 mensen uit de Oekraïne gebruik van de noodopvang. Er zijn in totaal
100 plaatsen. Op de locatie Vincents Bed en Bistro worden 34 mensen opgevangen, met hun
meegebrachte huisdieren, drie katten en één hond. In het Turfschip worden nu 17 mensen
opgevangen en twee katten en één hond. Het merendeel van deze groep zijn vrouwen met (jonge)
kinderen.
Wat moet ik doen als ik zelf Oekraïense vluchtelingen in huis opvang?
De eerste stap naar een goede zorg en ondersteuning voor mensen uit de Oekraïne is om hen aan te
melden bij de gemeente, zodat ze ingeschreven kunnen worden in de gemeentelijke
basisadministratie. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via 14 076.
Waar kan ik terecht met vragen?
Er zijn twee landelijke nummers geopend, één voor vluchtelingen en één voor hulpvragers en
hulpaanbieders in het Nederlands.
Via het nummer 06-48 15 80 53 kunnen mensen via WhatsApp hun vragen stellen in het Oekraïens
en Engels en krijgen ze antwoord in de taal waarin ze het bericht sturen.
De hulplijn voor hulpvragers en hulpaanbieders is tussen 9.00 en 21.00 uur te bereiken via 0704455888.

(Aanvulling 11 maart)
Vangt Etten-Leur ook vluchtelingen op?
Op 10 maart zijn de eerste vluchtelingen in Etten-Leur aangekomen. In Vincents Bed en Bistro en het
Turfschip is ruimte gemaakt voor de noodopvang van ongeveer 100 mensen uit Oekraïne.
Wat betekent dit voor de overige activiteiten in het Turfschip?
In de (hotel)kamers en vergaderkamers die hier aanwezig zijn, is op de bovenverdieping ruimte
gemaakt voor opvang. De wijkactiviteiten in het Turfschip, zoals bijvoorbeeld kindergym, activiteiten
van de KBO kunnen dus gewoon doorgaan.
Wanneer komen er nog meer mensen?
Omdat deze crisis vraagt om snelle oplossingen, hebben we op dit moment nog niet op alle vragen
een antwoord. We weten bijvoorbeeld nog niet precies wanneer de mensen uit Oekraïne aankomen,
met hoeveel tegelijk, hoelang ze blijven en wie er precies komen. Het zal met name gaan om
vrouwen, kinderen en kwetsbaren. Het gaat hierbij om tijdelijke noodopvang, waarbij de eerste
mensen tussen nu en volgende week zullen aankomen.
Kunnen we de Oekraïense vluchtelingen ergens blij mee maken?
We waarderen het enorm dat zoveel inwoners zich bij ons melden met hulpaanbod. We kunnen op
dit moment niet goed voorspellen welke spullen mensen precies nodig hebben. En we willen
natuurlijk voorkomen dat u spullen geeft die uiteindelijk moeten worden weggegooid. Daarom
hebben we afgesproken dat wanneer we spullen nodig hebben, we dit op één centraal punt melden.

Dat is onze website. Op www.etten-leur.nl/oekraine zorgen we voor de meest actuele informatie en
houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen. Als er behoefte is aan spullen of andere hulp,
dan kunt u dit vinden op diezelfde website. Natuurlijk vindt u dan ook informatie waar u die spullen
kunt inleveren.
(Aanvulling 8 maart)
Komen er ook Oekraïense vluchtelingen naar Etten-Leur?
Elk van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland bereidt zich op dit moment voor op de komst van
vluchtelingen uit Oekraïne. Er is afgesproken dat iedere veiligheidsregio binnen twee weken voor
1000 personen onderdak regelt. Binnen de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maken de
gemeenten afspraak over deze noodopvang en over de opvang op langere termijn. Ook Etten-Leur
heeft gebouwen in beeld gebracht die mogelijk geschikt zijn om mensen op te vangen. De
veiligheidsregio bekijkt nu welke gebouwen het best en het snelst beschikbaar zijn of snel geschikt te
maken zijn. Zodra er daadwerkelijk vluchtelingen komen, moeten we immers snel handelen.
Welke gebouwen heeft Etten-Leur op het oog?
Op dit moment hebben we alleen de gebouwen geïnventariseerd. We hebben informeel met de
betreffende eigenaren gesproken, maar we weten nog niet of de gebouwen echt door Oekraïense
vluchtelingen in gebruik genomen worden. Zodra we hier meer over weten, gaan we met de
eigenaren in gesprek en maken we de locaties bekend.

Wat kan ik als inwoner doen om te helpen?
Sinds de start van de oorlog krijgen wij regelmatig vragen van onze inwoners wat zij kunnen doen om
een steentje bij te dragen. Natuurlijk waarderen wij deze betrokkenheid enorm. Graag verwijzen wij
u in deze fase naar www.vluchtelingenwerk.nl. Hier vindt u goede en actuele informatie over wat u
kunt doen als u inwoners uit Oekraïne wilt helpen. U vindt onder meer informatie over de opvang
van Oekraïners in uw huis en wat u moet doen als u de Oekraïners als vrijwilliger hulp wilt bieden. U
leest daar ook of het zin heeft om spullen in te zamelen en te doneren. En wat er mogelijk is als u
vanuit uw rol als werkgever werk wilt aanbieden.
Wat moet ik doen als ik mensen uit Oekraïne onderdak wil aanbieden?
Op de website www.vluchtelingenwerk.nl vindt u een verwijzing naar “take care bnb”. U kunt hier
een formulier invullen en uw aanbod doorgeven.
Wat moet ik doen als ik vrijwilligerswerk wil aanbieden?
Vluchtelingenwerk bemiddelt in het aanbod van vrijwilligerswerk. U vindt hierover meer informatie
op www.vluchtelingenwerk.nl
Wat moet ik doen als ik spullen wil inzamelen?
Op de website www.vluchtelingenwerk.nl vindt u een overzicht van alle lokale particuliere
initiatieven.
Wat moet ik doen als ik de vluchtelingen in Oekraïne betaald werk aan wil bieden?
Via de website www.vluchtelingenwerk.nl kunnen werkgevers hun aanbod aanbieden.

Wat moet ik doen als ik geld wil doneren voor hulpgoederen en medische hulp?
Op de website www.giro555.nl en www.rodekruis.nl vindt u meer informatie.
Waar kan ik terecht als ik meer wil weten over ICT-dreiging, het risico van uitval van gas of stroom,
drinkwater, betalingsverkeer?
Op de website www.veiligheidsregio.nl is meer informatie te vinden hoe we ons in Nederland
voorbereiden op deze scenario’s.
Is het verstandig jodiumtabletten te slikken?
De overheid ontvangt veel vragen over jodiumtabletten. De situatie in Oekraïne geeft geen
aanleiding om jodiumtabletten te slikken. Jodiumtabletten zijn in Nederland beschikbaar voor
mensen jonger dan 40 jaar die heel dicht bij een kerncentrale wonen. Binnen Etten-Leur zijn in 2017
jodiumtabletten verstrekt aan alle inwoners tot 18 jaar. Dit komt, omdat Etten-Leur op grote afstand
ligt van een kerncentrale. Meer informatie over jodiumtabletten vindt u op de website van de
rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straling/vraag-en-antwoord/voor-wie-zijnjodiumtabletten-bedoeld

(1 maart)
Welke effecten heeft de oorlog in de Oekraïne op Etten-Leur?
Op dit moment zijn de effecten van de oorlog in de Oekraïne op onze regio nog niet goed in te
schatten. Toch is de gemeente Etten-Leur met de Veiligheidsregio en andere hulpverleningspartners
in gesprek over de mogelijke effecten. Ook de Rijksoverheid treft voorbereidingen. Ook hierin
trekken we samen op.
Hoe bereidt gemeente Etten-Leur zich voor?
Samen met de Veiligheidsregio en andere hulpverleningspartners maakt de gemeente Etten-Leur een
gezamenlijk beeld van wat er op ons af kan komen. Ook treffen we vast voorbereidingen, voor zover
dat kan. Zo controleren en actualiseren we op dit moment de rampbestrijdingsplannen. Dit zijn
plannen die onder andere gaan over de uitval van gas, elektra en telecom. En over een cyber- of
nucleaire dreiging en de uitval van vitale functies als drinkwater en betalingsverkeer.
Hoe vangen we vluchtelingen vanuit de Oekraïne op?
We houden er rekening mee dat ook onze regio Oekraïense vluchtelingen op gaat vangen. De
noodopvang van vluchtelingen is een gemeentelijke taak. We proberen zoveel mogelijk
voorbereidingen te treffen voor wat we nu al weten en houden de situatie nauwlettend in de gaten.

