
Vermindering aanwezigheid gemeente Akenveen 
De gemeente gaat met ingang van vandaag afschalen. Dat betekent dat er alleen nog in de 
middag mensen van de gemeente zullen zijn. De sleutel van het kantoor is af te halen bij de 
receptie. Er komt instructie over hoe om te gaan met de telefoon. Vermoedelijk wordt het 
een doorschakel instructie. 
Het afschalen door de gemeente betekent dat de aanwezigheid van vrijwilligers van groter 
belang wordt. Er zijn nog een tweetal suggesties gedaan om de zichtbaarheid van de 
vrijwilligers te vergroten. Lopen van ‘rondes’ over het terrein en daarbij het dragen van 
herkenbare hesjes (of buttons of zoiets). Het moet nog even nader worden uitgewerkt. 
 
Afleveren van spullen 
Zoals eerder aangegeven, moeten we voorkomen dat we onnodige spullen (kleding, 
apparaten, speelgoed etc) krijgen op de locatie. Als er afspraken worden gemaakt voor het 
gericht afgeven van spullen dan dat graag noteren in het schrift en de agenda ter plaatse met 
naam/contactgegevens van degene die spullen komt afleveren. 
 
Tandarts 
De tandarts aan de Ludinge in Zuidlaren verricht ‘gratis’ zorg. Dat wil zeggen: de rekening 
gaat rechtstreeks naar de gemeente en er hoeft dus niets voorgeschoten te worden. 
 
Overdracht gemeentelijk contactpersonen 
Binnen de gemeente vind een overdracht van werkzaamheden plaats. De nieuwe namen zijn 
bekend zodat vragen voor de gemeente gewoon door kunnen worden gegeven en deze 
worden opgepakt. 
 
Verzoeken om opvang van nieuwe vluchtelingen 
Met enige regelmaat komen er vragen binnen of mensen familie of vrienden mogen laten 
overkomen en of er mensen vanuit de particuliere opvang naar één van de parken kunnen. 
Voor nu maken we daar de volgende afspraak over: als iemand op Akenveen/de Eswal vraagt 
of er familie mag overkomen, dan gaat dit via de VRD. Mocht je een dergelijk verzoek 
ontvangen dan geven we dat door aan de gemeente die het verder op pakt en er over terug 
koppelt. 
 
Inschrijven BRP 
De gemeente heeft wat extra capaciteit kunnen regelen en voor een aantal mensen van 
Akenveen is eerder inschrijven mogelijk geworden (deze week dus).  
 

Raad en advies over omgaan met psychisch leed 

Mensen en organisaties die helpen in de vluchtelingenopvang kunnen hiervoor terecht 
bij GGZ Drenthe. 

Werk je als vrijwilliger met vluchtelingen, lees dan de informatie over veerkracht en wat wel 
en niet te doen om hen optimaal te ondersteunen in de folder van ARQ (nationaal 
psychotraumacentrum): Informatie voor vrijwilligers. 

 
Het contactpunt van Arq voor vrijwilligers en professionals is: 088 – 3305500 (op werkdagen 
bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur). Voor een luisterend oor en voor advisering aan 
(zorg)professionals en vrijwilligers. 

 
 

https://www.vrd.nl/wat-jij-kunt-doen/vluchtelingen-oekraine/hulpaanbieders/#item_3865
https://ggzdrenthe.nl/consultatie-oekraine
https://www.arq.org/nl/documenten/informatie-voor-vrijwilligers-maart-2022
tel:%20088%20–%203305500

