
BASISINFORMATIE VOOR OEKRAIENSE VLUCHTELINGEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT 

 

Contactgegevens gemeente Woensdrecht en Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht 

▪ Voor zaken die via de gemeente geregeld moeten worden (inschrijving BRP of adreswijziging) 

kan contact gelegd worden met de servicelijn van de gemeente Woensdrecht via 

telefoonnummer 140164 en/of servicelijn@woensdrecht.nl . Kijkt u voor de actuele 

openingstijden op: www.woensdrecht.nl/openingstijden  

Adres: Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide 

 

▪ Voor alle overige zaken die onderstaand genoemd worden en algemene ondersteuning kan 

contact opgenomen worden met de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht via 

telefoonnummer (0164) 672 049. Kijkt u voor de actuele openingstijden op: 

www.bwiwoensdrecht.nl  

Adres: De Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht is gevestigd in het gemeentehuis, 

Huijbergseweg 3, 4631 GC Hoogerheide 

 

Inschrijven bij de gemeente 

Wanneer vluchtelingen uit de Oekraïne in Nederland verblijven (zowel bij mensen thuis als in een 

gemeentelijke opvanglocatie), dan is het van belang dat zij bij de gemeente ingeschreven worden in 

de basisregistratie personen (BRP). Alleen door zich in te laten schrijven in de basisregistratie van de 

gemeente kan men een Burgerservicenummer (BSN-nummer) krijgen en komt men daarmee in 

aanmerking voor leefgeld en toegang tot zorg / onderwijs. Om zich in te laten schrijven dient een 

afspraak gemaakt te worden. Neemt u hiervoor contact op met de servicelijn van de gemeente 

Woensdrecht.  

 

Adreswijziging 

Wanneer het adres wijzigt door een verhuizing, dan is het van belang dat dit bij de gemeente gemeld 

wordt. Dit kan een verhuizing naar een ander adres binnen de gemeente Woensdrecht zijn, maar ook 

binnen Nederland of naar het buitenland (ook wanneer men terug naar de Oekraïne gaat). Neemt u 

hiervoor contact op met de servicelijn van de gemeente Woensdrecht om een nieuwe afspraak te 

maken. 

 

Melden bij de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht 

Nadat een vluchteling is aangemeld via de servicelijn van de gemeente voor inschrijving in de BRP, 

wordt deze automatisch uitgenodigd om bij de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht langs te gaan. 

Hier wordt men dan wegwijs gemaakt en wordt ondersteuning geboden bij allerlei zaken zoals 

leefgeld, zorg, onderwijs, sport en vrijetijd. Er is elke woensdagmiddag een spreekuur van 13.00-

15.00 uur en donderdagochtend van 10:00-12:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website 

van de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht. 

 

Nederlandse bankrekening 

De mensen die ingeschreven staan en een Burgerservicenummer (BSN-nummer) hebben kunnen een 

Nederlandse bankrekening openen. Hiervoor hebben ze naast het BSN-nummer een bewijs van 

inschrijving BRP nodig en een internationaal Oekraïens paspoort. Wanneer men enkel een nationaal 

paspoort heeft, dan dient contact opgenomen te worden met de Brede Welzijnsinstelling 

Woensdrecht. 

 

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


DigiD 

Zodra men in het bezit is van een BSN-nummer kan een DigiD aangevraagd worden, waarmee diverse 

zaken digitaal geregeld kunnen worden. Denkt u aan binnengemeentelijke verhuizingen, mijn 

overheid, ISD, leerlingenvervoer, etc. 

www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren  

 

Scholing 

▪ Peuterspeelzalen: Kinderen mogen naar een peuterspeelzaal in de buurt. De Brede 

Welzijnsinstelling Woensdrecht kan uitleggen wat hiervoor nodig is. 

▪ Basisonderwijs:  Kinderen inschrijven voor basisschoolonderwijs kan via de website van 

Wereldwijs: www.lps-wereldwijs.nl/inschrijving. De school neemt hierna contact met u op. 

▪ Leerlingenvervoer: Kinderen die naar basisschool Wereldwijs gaan hebben recht op 

leerlingenvervoer. Na het aanvragen van een digid kan leerlingenvervoer online geregeld 

worden via de website van de gemeente Woensdrecht: 

www.woensdrecht.nl/leerlingenvervoer  

▪ Middelbare school: Kinderen die naar het middelbaar onderwijs moeten, kunnen terecht bij 

Curio in de internationale Schakelklas (ISK). Woont men verder dan 10km van school af, dan 

heeft men wellicht recht op bijzondere bijstand. Hiervoor kunt u contact opnemen met de 

Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht. 

Medische zaken 

▪ Vluchtelingen kunnen zich laten inschrijven bij de plaatselijke huisarts.  

▪ Gebruikt men medicatie dan is het noodzakelijk dat men zich meldt bij de huisarts. Via de 

huisarts kan dan een herhaalrecept aangevraagd worden. Ook is de huisarts het eerste 

aanspreekpunt bij alles op medisch gebied, zoals medicaties, onderzoeken ziekenhuizen, 

operaties, geestelijk gezondheidszorg,  medische ondersteuning, ect. 

Wanneer men hier verdere vragen over heeft, dan kan een afspraak gemaakt worden de Brede 

Welzijnsinstelling Woensdrecht. 

Consultatiebureau en GGD 

Na inschrijving bij de gemeente ontvangen ouders een oproep van het consultatiebureau (bij 

kinderen van 0-4 jaar oud) of van de GGD (bij kinderen van 5-17 jaar oud) voor periodiek 

geneeskundig onderzoek. 

To-Taalhuis 

Volwassen kunnen hier terecht voor Nederlandse les. Op maandag- en woensdagochtend tussen 

9.00 en 11 uur bij de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht. De start is op  woensdag 18 mei.  

Startpunt naar werk 

Wil men graag gaan werken of vrijwilligerswerk doen? In de maand mei zal er een algemene 

informatiebijeenkomst plaatsvind. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over de route naar 

betaald werk. Tevens wordt er aandacht besteed aan o.a. Nederlandse regelgeving, cao loon, 

verzekeringen, ect… Houd hiervoor de website van de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht in de 

gaten. 

 

Activiteiten 

Op regelmatige basis zullen er activiteiten aangeboden worden. U kunt zich hiervoor aanmelden via 

email 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

