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Maasduinen
voor Oekraïne
Inzameling van hulpmiddelen
In de gemeente Bergen zijn al verschillende
hulpacties opgezet en uitgevoerd. Denk
bijvoorbeeld aan het inzamelen van kleding en
andere benodigdheden. ‘Het is hartverwarmend
om te zien hoe onze inwoners met de situatie in
Oekraïne bezig zijn en hoe graag zij de Oekraïense
bevolking willen steunen’, vertelt burgemeester
Manon Pelzer.
Gemeente Bergen hield op vrijdag 4 maart een
bijeenkomst voor initiatiefnemers uit de gemeente
die nog meer hulpacties op touw willen zetten voor de
bevolking van Oekraïne. De gemeente heeft contact
met deze initiatiefnemers om samen de hulpacties te
coördineren. Het is namelijk belangrijk om te weten
aan welke hulpmiddelen nu echt behoefte is en om
goed af te stemmen hoe de ingezamelde goederen op
de juiste plek terecht komen.

Waar is behoefte aan?

Waar de bevolking van Oekraïne behoefte aan heeft,
kan van dag tot dag veranderen. Stichting Out of Area
heeft een lijst opgesteld van alle hulpmiddelen die op
dit moment hard nodig zijn. U vindt de lijst op www.
outofarea.nl/noodhulp-oekraïne. Deze spullen kunnen
afgeleverd worden bij Goederenbank Bergen:
www.goederenbankbergen.nl.
Wanneer blijkt dat de Oekraïense bevolking meer
behoefte heeft aan andere hulpmiddelen, past Out Of
Area dit op hun website aan. Ook delen de stichting
en Goederenbank Bergen regelmatig een update op
Facebook over welke hulpmiddelen wanneer worden
ingezameld. Houd deze social mediakanalen dan ook
goed in de gaten als u spullen wilt inzamelen.
Heeft u geen Facebook? Kijk dan op www.bergen.nl/
oekraine voor de laatste informatie over het inzamelen.

Opvang en huisvesting
De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft alle
gemeenten gevraagd te zoeken naar geschikte
opvanglocaties voor mensen die moeten vluchten
voor oorlogsgeweld.
Voor de opvang van vluchtelingen heeft Gemeente
Bergen als eerste gekeken naar de mogelijkheden voor
opvang op de korte en middellange termijn.
Korte termijn

Voor eventuele opvang op korte termijn heeft
de gemeente Den Asseldonk in Nieuw Bergen
aangewezen. Hier is plaats voor 100 tot 200 personen.
Vluchtelingen worden op deze locatie maximaal twee
weken opgevangen. Er is gekozen voor één locatie,
zodat hulpverlening en zorg centraal aangeboden
kunnen worden.

Aanmelden

Het in huis nemen van vluchtelingen is niet niks. Het
is dan ook belangrijk dat de logeerplek meer is dan
alleen een logeerbed. Bij voorkeur is er een ruimte
beschikbaar waar de vluchtelingen zich kunnen
terugtrekken. Want: iedereen heeft op zijn tijd behoefte
aan privacy en zelfstandigheid.

Er zijn de afgelopen week al veel hulpmiddelen
ingezameld voor de bevolking van Oekraïne.

Heeft u deze ruimte beschikbaar en wilt u deze
graag als logeerplek aanbieden? Meld u dan aan via
Vluchtelingenwerk: www.vluchtelingenwerk.nl/nl/
steun-oekraiense-vluchtelingen. Heeft u zich al eerder
via Vluchtelingenwerk aangemeld voor de opvang
van Oekraïense vluchtelingen? Dan hoeft u zich
niet opnieuw te melden. De gemeente ontvangt de
benodigde gegevens via Vluchtelingenwerk.
Al vluchtelingen opgenomen?

Middellange termijn

De middellange termijn loopt van twee weken na
aankomst in de gemeente tot ongeveer een half
jaar. Gemeente Bergen bekijkt momenteel welke
locaties in de gemeente geschikt zijn voor de opvang
van vluchtelingen. Hieronder vallen ook eventuele
‘logeerplekken’ bij particulieren.

Heeft u al een logeerplek aangeboden aan Oekraïense
vluchtelingen of weet u dat er vluchtelingen uit
Oekraïne in de gemeente verblijven? Laat dit dan
weten aan de gemeente via (0485) 34 83 83, 14 0485
of info@bergen.nl. Zo weet de gemeente wie waar is
ondergebracht en kan de gemeente u op de hoogte
houden van belangrijke ontwikkelingen en informatie.

Een buddy voor vluchtelingen
Vluchtelingen die hier aankomen, hebben
veel meegemaakt. Daarbij komen ze terecht
in een vreemd land met een andere cultuur,
een andere manier van samenleven en een
andere taal. Gemeente Bergen is op zoek
naar mensen die deze vluchtelingen willen
begeleiden gedurende hun eerste periode in
onze gemeente.

Als buddy van een vluchteling maakt u hem of
haar wegwijs in de gemeente. U laat deze persoon
kennismaken met onze cultuur en helpt hem of haar op
weg in onze samenleving. Ook als u geen vluchtelingen
in uw huis kunt opvangen, kunt u nog steeds buddy
worden.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met Gemeente
Bergen via (0485) 34 83 83, 14 0485 of info@bergen.nl.

Stichting Vincentius stelt
rekeningnummer beschikbaar

Contracten met Gazprom Energy NL

Stichting Vincentius Bergen stelt haar rekeningnummer open voor
donaties en giften voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze giften zijn
bedoeld voor de vluchtelingen die in de gemeente Bergen worden
opgevangen en hier gaan verblijven.

Naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne
is er een toenemende druk vanuit de samenleving
om de gascontracten tussen gemeenten en Gazprom
Energy NL te beëindigen.

Giften en donaties kunnen overgemaakt worden naar het
rekeningnummer NL81Rabo 01662 25 169 t.n.v. Vincentius Bergen.

Gemeente Bergen neemt deel aan een collectief
contract van gemeenten met Gazprom Energy NL.
Op dit moment wordt onderzocht hoe de gemeente dit
contract kan beëindigen.

