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Beantwoording brief Wijkraad Rond de Kazerne

Voorstel
Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen.

Inleiding
Naar aanleiding van een bijeenkomst op 29 augustus 2018 met omwonenden van de
Ambachtenhof is bijgaande brief ontvangen.

In de brief wordt met name ingegaan op de communicatie van de gemeente met
betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van Horne Quartier en
de besluitvorming daarover, alsmede de uitrit aan de Ambachtenhof.
Beoogd effect/doel
Het beantwoorden van de brief.

Argumenten

1.

De biieenkomst met omwonenden stond los van besluitvorming inzake de
d h a v i n g s proced u re.
De bijeenkomst op 29 augustus 2018 is gepland naar aanleiding van de signalen die bij de
gemeente binnenkwamen van omwonenden van de Ambachtenhof. De omwonenden
ervaren overlast van arbeidsmigranten. Het was een toevallige samenloop van
omstandigheden dat de dag van tevoren een besluit genomen was door het college met
betrekking tot de handhavingsprocedure. Besluiten van het college worden de woensdag
de week na het besluit openbaar.
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De doelstelling van de avond was afspraken

te maken om de overlast te voorkomen en om

de dialoog voor de toekomst te borgen. Inmiddels is een overleggroep geformeerd.

2.

Aan de uitrit lag een visie ten grondslag.
De wijkraad geeft aan dat zij de visie van een open structuur van het terrein van Horne
Quartier ondersteunt en dat dit een ingang aan de Ambachtenhof bepleit. Zij waren te
goede trouw dat hiervoor geen omgevingsvergunning hoefde te worden aangevraagd. Dat
er vervolgens overlast ontstond door illegaal verblijf van arbeidsmigranten, dat heeft de
wijkraad nooit gewenst.
De reactie van de wijkraacl is heel begrijpelijk. Tijdens cle bewonersavond op 29 augustus
2018 is ingegaan op de procedure met betrekking tot de inrit en inmiddels is de foutieve
bcoordeling van de gemeente hersteld, waardoor alsnog rechtsmiddelen open staan.
Hieruan is door de bewoners gebruik gemaakt. De gemeente is met de wijkraad van

mening dat het verblijf van arbeldsmlgranten rechtmatig dient te zijn en dat overlast dient
te worden voorkomen.

3.

Nieuw beieici arbeicismigranten.

In de brief wordt tot slot aangegeven dat wijkraad en omwonenden alle rechtsmiddelen
zullen aanwenden om tijdelijke of permanente huisvesting van arbeidsmigranten tegen te
gaan.

Wijkraad en omwonenden hebben het recht om dit te doen. Op deze opmerking hoeft
derhalve niet verder ingegaan te worden.
Zoals afgesproken tijdens de bewonersavond worden de inwoners geïnformeerd over de te

nemen stappen rondom het nieuwe beleid.

Kanttekeningen
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Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing
Gom

municatie/ participatie

De wijkraacl worclt geinformeerd middels bijgaande antwoordbrief
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Ingekomen brief en antwoordbrief.
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