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Betreft: lnformatieavond Gemeente Weert voor buurtbewoners inzake overlast arbeidsmigranten op
HQ-terrein, 29 augustus 2018.

Geacht College,
Als bestuurslid van de wijkraad en als buurtbewoner voel ik mij geschoffeerd door het handelen en

de wijze van communicatie van de Gemeente Weert.
De chaotische informatieavond op 29 augustus bleek een farce: de aanwezige buurtbewoners werd

meegedeeld dat B&W de dag ervoor (dinsdag 28 augustus) een besluit over het verblijf van
arbeidsmigranten had genomen dat pas volgende week openbaar gemaakt wordt. Alle
buurtbewoners waren juist daar om te horen wat de gemeente aan de reeds enige tijd durende
overlast zou gaan doen. Nu werden de bekende klachten en problemen nog eens herhaald en
mochten de eigenaar van het HQ-terrein en zijn huurder, wiens activiteit de klachten veroorzaakt,
uitleggen wat zij al ondernomen hadden c.q. nog zouden willen gaan doen.
Gevraagd aan de vertegenwoordigers van de Gemeente of men het op 25 mei aangekondigde

'voornemen tot last onder bestuursdwang' aangaande laten staken van het verblijf van
arbeidsmigranten op het HQ-terrein ook daadwerkelijk heeft opgelegd, werd ontwijkend
geantwoord: dat zou pas volgende week duidelijk worden. Dat is echter de kern van de kwestie. Dan
had men de bijeenkomst van gisteravond moeten afzeggen en verplaatsen. Bovendien bleek later dat
de betreffende week tussen besluit en publicatie bedoeld is om de belanghebbenden - in dit geval de
eigenaar van HQ en zijn huurder die beiden een zienswijze op het genoemde voornemen hebben
ingediend - te informeren. Het lijkt mij sterk dat die inmiddels niet van het besluit van B&W op de
hoogte waren en zelfs uitgenodigd waren om hun standpunt toe te lichten. Waarom dan geen

openheid van zaken zodat de betrokken buurtbewoners ook uit eerste hand vernemen wat er over
hun woonsituatie beslist is?
Tot gisteravond verkeerde de wijkraad ín de veronderstelling dat zij door de gemeente en door de
eigenaar van HQ als stakeholder beschouwd werden en dat met hen een open overleg over de

ontwikkelingen op het HQ-terrein gevoerd werd. Nu blijkt dat de wijkraad op dit onderwerp niet
adequaat geïnformeerd is, maar wel gebruikt wordt als excuus inzake de miscommunicatie naar de
buurt. De wijkraad zal haar opstelling in deze hierop aanpassen, dat mag duidelijk zijn.

Het tweede punt van discussie was de uitrit van het HQ-terrein aan de Ambachtenhof.

Ook hier werd om de hete brij gedanst. De feitelijke oorsprong ligt niet bij de komst van jeugdige

turnsters op het HQ-terrein, maar de eind 2016 ontvouwde plannen om op dit deel van het terrein
een heup- en kniekliniek, en mogelijk apotheek en dokterspost in te richten. Zo is de wijkraad begin
2017 geïnformeerd door HQ. De wijkraad heeft deze informatie niet openbaar gemaakt omdat het

toen nog vage plannen waren en die, zoals later bleek, niet doorgingen. Dat er desondanks eind 2017
toch een oprit kwam 'verraste' ons. Niet dat de wijkraad er tegen was: wij hebben consequent de
lange termijn visie van een open structuur van recreatieve routes over het terreín bepleit en

ondersteunden de zienswijze van de Gemeente dat deze plek verkeerstechnisch veiliger is dan de
bestaande secundaire uitgangen aan de Kazernelaan. Bovendien waren we te goeder trouw dat
hiervoor geen omgevingsvergunning hoefde te worden aangevraagd. Maar dat hier vervolgens
overlast ontstond door illegaal verblijvende arbeidsmigranten hebben wij nooit gewenst en daarom
ook dat wij er vertrouwen in hadden dat de opgestarte procedure door de Gemeente een einde aan
deze situatie zou maken. Helaas moet ¡k nu vaststellen dat dit waarschijnlijk heel anders gaat

uitpakken.
lk vind bevestiging van dit vermoeden in de aankondiging gisteravond dat er 'nieuw beleid' komt met

betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Gemeente en betreffende huurder poogden op
voorhand hiervoor begrip te kweken. De wijkraad en buurtbewoners zullen echter alle juridische
middelen aanwenden om de tijdelijke of permanente huisvesting van arbeidsmigranten op het HQterrein tegen te gaan.

Namens het bestuur van Stichting Wijkraad Rond de Kazerne,
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