
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ В МУНІЦІПАЛІТЕТІ ВЕНСДРЕХТА 

 

Контактні дані муніципалітету Венсдрехта та Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht 

▪ Ви можете зв’язатися зі службою обслуговування муніципалітету Венсдрехта 

(Woensdrecht) за номером телефону 140164 або надіславши електронного листа на 

адресу servicelijn@woensdrecht.nl щодо питань, які необхідно вирішити через 

муніципалітет (реєстрація у Базы Даних особистих даних або зміна адреси). Поточні 

години роботи можна переглянути за адресою: www.woensdrecht.nl/openingstijden  

Адреса: Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide 

 

▪ З усіх інших питань, викладених нижче та загальної підтримки, ви можете зв’язатися з 

Brede Welzijnsinstituut Woensdrecht за номером телефону (0164) 672 049. Щоб дізнатися 

про поточні години роботи, відвідайте: www.bwiwoensdrecht.nl  

Адреса: Brede Welzijnsinstituut Woensdrecht знаходиться в муніципальній будівлі, 

Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide 

 

Реєстрація в муніципалітеті  

Якщо біженці з України проживають в Нідерландах (або з людьми, або в муніципальному місці 

для біженців), важливо, щоб вони були зареєстровані в муніципалітеті в базі персональних 

даних (BRP). Службовий номер громадянина (BSN) можна призначити лише в тому випадку, 

якщо люди зареєстровані в базі персональних даних муніципалітету, і BSN потрібен для 

отримання пільги на проживання та доступу до охорони здоров’я/освіти. Для реєстрації 

необхідно записатися на прийом. Для цього можна звернутися до службової лінії 

муніципалітету Венсдрехта.  

 

Зміна адреси  

Якщо ваша адреса змінюється через переїзд, важливо повідомити муніципалітет. Це включає 

переїзд за іншою адресою в муніципалітеті Вонсдрехт, за іншою адресою в Нідерландах або в 

іншу країну (у тому числі, якщо ви повертаєтеся в Україну). Для цього ви також можете 

звернутися до служби обслуговування муніципалітету Woensdrecht.  

 

Звітування перед Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht  

Після того, як біженець відвідав муніципалітет щоби зареєструватися в базі даних особистих 

записів через лінію обслуговування, він або вона буде автоматично запрошені відвідати Brede 

Welzijnsinstelling Woensdrecht. Ця зустріч буде першим ознайомленням і 

використовуватиметься для надання допомоги з різноманітних питань, таких як допомога на 

проживання, охорона здоров’я, освіта, спорт та дозвілля. Ви також можете відвідати робочі 

години офісу щосереди з 13:00 до 15:00 та в четвер з 10:00 до 12:00. Для запису на прийом  

ви можете зареєструватися на веб-сайті Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht. 

 

Голландський банківський рахунок  

Будь-хто, з зареєстрованих якому присвоєно номер обслуговування громадян (BSN), може 

відкрити рахунок у голландському банку. Крім BSN, також знадобиться підтвердження 

реєстрації в базі персональних даних та закордонний паспорт України. Якщо біженці мають 

лише національний паспорт, вони повинні зв’язатися з Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht. 

 

DigiD  

Після того, як біженці отримали номер BSN, вони можуть запросити відкриття DigiD, щоб 

http://www.woensdrecht.nl/openingstijden
http://www.bwiwoensdrecht.nl/


організувати різні справи в Інтернеті. Це включає внутрішньомуніципальні зміни адреси, 

MijnOverheid, ISD, студентський транспорт тощо.  

www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren  

 

Освіта 

▪ Ігрові групи : Діти можуть відвідувати ігровий гурток біля них. Brede Welzijnsinstelling 

Woensdrecht може пояснити, що для цього потрібно. 

▪ Початкова освіта:  Діти можуть записатися на початкову освіту через веб-сайт 

Wereldwijs: www.lps-wereldwijs.nl/inschrijving . Згодом з вами зв’яжеться школа. 

▪ Учнівський транспорт: діти, які відвідують початкову школу Wereldwijs, мають право на 

перевезення учнів. Після запиту на DigiD студентський транспорт можна організувати 

онлайн через веб-сайт муніципалітету Woensdrecht: 

www.woensdrecht.nl/leerlingenvervoer  

▪ Середня школа : Діти середньої освіти відвідують Curio у Міжнародному перехідному 

класі (ISK). Якщо біженці живуть на відстані більше 10 км від школи, вони можуть мати 

право на спеціальну допомогу. Для цього можна зв’язатися з Brede Welzijnsinstelling 

Woensdrecht. 

Медичні справи 

▪ Біженці можуть зареєструватися через місцевого лікаря загальної практики. 

▪ Лікар загальної практики повинен бути поінформований про застосування ліків. У цьому 

випадку можна попросити повторні рецепти через лікаря загальної практики. Лікар 

загальної практики також є першою контактною особою з усіх медичних питань, таких 

як ліки, огляди в лікарні, хірургічні процедури, психічне здоров’я, медична підтримка 

тощо. 

Якщо у людей виникнуть додаткові запитання щодо цього, вони можуть записатися на прийом 

до Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht. 

Дитяча клініка та GGD  

Після того, як батьки зареєструються в муніципалітеті, вони отримають запрошення від дитячої 

клініки (якщо у них є діти віком від 0 до 4 років) або GGD (якщо у них є діти віком від 5 років до 

17) на періодичний медичний огляд. 

To-Taalhuis  

Ця організація пропонує курси голландської мови для дорослих. У понеділок та середу вранці з 

09:00 до 11:00 у Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht. Початок занять у середу 18 травня 2022 

року. 

Відправна точка для роботи  

Ви хочете працювати чи бути волонтером? У травні відбудеться загальна інформаційна зустріч. 

На цій зустрічі ми надамо інформацію про шлях до оплачуваної роботи. Серед іншого особлива 

увага буде також приділена, законодавству Нідерландів, заробітній платі CLA, страхуванню 

тощо. Додаткову інформацію дивіться на веб-сайті Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht. 

 

Діяльність  

Заходи будуть пропонуватися регулярно. Ви можете зареєструватися, надіславши електронного 

листа на адресу activiteitenukr@bwiwoensdrecht.nl  

http://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren
http://www.lps-wereldwijs.nl/inschrijving
http://www.woensdrecht.nl/leerlingenvervoer
mailto:activiteitenukr@bwiwoensdrecht.nl

