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Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk 58236t/s8372r

Beste heer Van Tuel

Op 30 augustus 2018 hebben wij een brief van u ontvangen. In deze brief uit u uw
ongenoegen over een aantal zaken die spelen rondom het terrein van Horne Quartier,
meer specifiek de Ambachtenhof en omgeving. Hieronder krijgt u een reactie.

De bijeenkomst met omwonenden stond los van besluitvorming inzake de
hand havi n gsproced ure.
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
eryaren 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.

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.

Aan de uitrit lag een visie ten grondslag.
U geeft aan dat u de visie van een open structuur van het terrein van Horne Quartier
ondersteunt en dat dit een ingang aan de Ambachtenhof bepleit, U was te goede trouw
dat hiervoor geen omgevingsvergunning hoefde te worden aangevraagd. Dat er
vervolgens overlast ontstond door illegaal verblijf van arbeidsmigranten, dat heeft u
nooit gewenst.

Uw reactie is heel begrijpelijk. Tijdens de bewonersavond op 29 augustus 2018 is
ingegaan op de procedure met betrekking tot de inrit en inmiddels is de foutieve
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beoordeling van de gemeente hersteld, waardoor alsnog rechtsmiddelen open staan.
Hiervan is door de bewoners gebruik gemaakt. De gemeente is met u van mening dat
het verblijf van arbeidsmigranten rechtmatig dient te zijn en dat overlast dient te worden
voorkomen.

Nieuw beleid arbeidsmigranten.
U geeft tot slot aan dat uw wijkraad en omwonenden alle rechtsmiddelen zullen
aanwenden om tijdelijke of permanente huisvesting van arbeidsmigranten tegen te gaan

U heeft het recht om dit te doen. Op deze opmerking gaan wij derhalve niet verder in.

Zoals afgesproken tijdens de bewonersavond informeren wij de inwoners over de te
nemen stappen rondom het nieuwe beleid.

Tot slot.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marian Atts. Ze is telefonisch
bereikbaar op (0495 575 227 en per e-mail via m.arts@weeft.nl.

Met vriendelijke groeten,
burgemeester en wethouders,

G ans
gemeentesecretaris


