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Geachte raadsleden, geachte leden van het college van B&W,

Helaas kan ik woensdag 15 mei niet inspreken bij de bespreking van de arbeidsmigrantenhuisvesting.
Vandaar mijn input via deze brief aan u.

ln het kader van het door de raad vastgestelde beleid m.b.t. arbeidsmigrantenhuisvesting is onder
meer een vergunningaanvraag ingediend voor realisatie van een migrantenhotel in de

dr. Schaepmanstraat 45. Zoals ook m.b.t. andere potentiele locaties voor (grootschalige) vestiging van
arbeidsmigranten leidt dit in ook onze de buurt tot ongerustheid.

Die ongerustheid is natuurlijk niet onterecht. We kennen allemaal de voorbeelden (in Weert en

daarbuiten) van problemen die daardoor (in de wijk) kunnen ontstaan. Die voorbeelden hoef ik hier
niet te nadrukken, die zijn genoegzaam bekend.

Belangrijk aspect is ook dat de vestiging van 108 arbeidsmigranten in zeer scheve verhouding staat
tot het (beperkte) bestaande aantal bewoners in de buurt. Daarnaast kent onze buurt in hoge mate
kwetsbare bewoners (ouderen, bewoners St. Maartenshuis).

ln het belang van de huidige bewoners dient er aandacht te zijn voor het behoud van het bestaande
woon- en leefklimaat. Daar dient rekening mee gehouden te worden en dat heeft de raad ook zelf in

de vastgestelde beleidsnota bepaald. ln de beleidsnota staat expliciet beschreven"dat een aanvraag
voor tijdelijke huisvesting wordt in ieder geval geweigerd indien naar het oordeel van het college één
of meerdere van de volgende aspecten in onevenredige mate worden aangetast of belemmerd:". Een
van de genoemde aspecten betreft "het woon- en leefklimaat van een nabijgelegen woonwijk".

Daarmee wil ik niet zeggen dat er überhaupt geen ruimte zou mogen zijn voor vestiging van

arbeidsmigranten in het bewuste pand. Vanzelfsprekend is er begrip voor de zoektocht van de
gemeente naar een goed voorbeeld van arbeidsmigrantenhuisvesting. Maar doe dat dan wel door
rekening te houden met de ongerustheid van de buurtbewoners en door een weloverwogen aanpak!

Kies voor een gefaseerde vergunningverlening!

Mijn pleidooi is om de vergunning in 1" instantie te verlenen voor een beperkter aantal plekken
(bijvoorbeeld 60). Na een jaar -in qeval van een positieve evaluatie- kan dan evt. uitbreiding
plaatsvinden naar het maximum aantal van 108.

Een dergelijke gefaseerde aanpak zal de ongerustheid wat wegnemen, laat de buurt wennen aan de
nieuwe situatie met de nieuwe (tijdelijke) buurtbewoners en legt "druk" bij de initiatiefnemers(s) om de

uitvoering goed te gaan regelen. Als het goed gaat (daarvoor zijn criteria voor op te stellen: waaronder
bijv. overlastmeldingen buurt) kan dan dus uitbreiding naar 108 plekken plaatsvinden . Daar zal dan
ook draagvlak voor zijn.



Bij dit project zou het praktisch ook goed kunnen. Het pand aan de Schaepmanstraat hoeft namelijk
nauwelijks verbouwd te worden. Het gaat (zo gaf de initiatiefnemer TMF aan) feitelijk alleen om
inbouw van "demontabele units" in bestaande ruimtes. De investering en concrete realisring kan dus
ook gefaseerd plaatsvinden.

De initiatiefnemer zal wellicht aangeven dat het totale aantal plekken direct gerealiseerd dient te
worden om de exploitatie rond te krijgen. Maar een snelle rekensom leert dat er bij 60 units al sprake
is van ruim € 20.000 inkomsten per maand. Dat zou geen valide tegenargument zijn.

Bij de afweging dient de gemeente Weert oog te hebben voor de zorgen en de belangen van de
huidige buurtbewoners. Het verdienmodel van TMF en Meulen B.V . mag niet leidend zijn in de
afirueging! Ga dus voor een gefaseerde vergunningverlening.

Ben als overheid betrouwbaar: geen uitbreiding of een nieuw initiatief in de buurt in de
toekomst.

Op dit moment heeft de gemeente in het beleid bepaald dat er slechts sprake kan zijn van 1 locatie
per bedrijventerrein. Op zich natuurlijk een prima uitgangspunt. Overheden zijn echter niet altijd trouw
in hun beloftes. Beleid wijzigt wel eens: als bewoner wil ik de raad en het college er graag aan houden
dat dit uitgangspunt overeind blijft, ook in de toekomst!
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