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Letten mogen op kazerne blijven
Omwonenden van de kazerne in Weert zullen er niet blij mee zijn. In plaats van
dat de gemeente Weert de huisvesting van arbeidsmigranten daar verbiedt,
gaat ze kijken of ze hun aanwezigheid kan legaliseren.
DOOR LEON JANSSEN
WEERT

De gemeente wil de regels aan gaan passen, zodat er arbeidsmigranten op het terrein
van de voormalige Van Horne-kazerne in Weert legaal gehuisvest mogen worden. Dat
zou 1 januari 2019 geregeld moeten zijn. Tot die tijd wil het college van burgemeester
en wethouders de huisvesting van gastarbeiders op die plek gedogen.
Het onderbrengen van arbeidsmigranten op de oude kazerne, nu eigendom van Horne
Quartier (HQ), mag officieel niet. Toch heeft HQ voormalige verblijven van de
militairen aan uitzendbureau Prisma Worx verhuurd voor werknemers uit
voornamelijk Letland. Het huurcontract loopt volgens Anton Poell, een van de
eigenaren van HQ, tot 31 december 2019.
Het college besloot in mei dit jaar daar een eind aan te maken. Op straffe van een
flinke boete zou de verhuurder ervoor moeten zorgen dat arbeidsmigranten zouden
vertrekken.
HQ en Prisma Worx tekenden bezwaar aan tegen dat besluit. Hoewel de gemeente die
bezwaren niet terecht vindt en ze weerlegt, gaat ze toch kijken of ze de huisvesting van
de Letten op het HQ-terrein kan legaliseren. Daar zou de gemeenteraad in december
een besluit over moeten nemen.
Tot die tijd wordt de aanwezigheid van de arbeidsmigranten oogluikend toegestaan,
maar moeten verhuurder en het uitzendbureau er echter wel voor zorgen dat de Letten
geen overlast veroorzaken. Daarvoor zou onder meer permanente bewaking op het
terrein moeten zijn. Verder moet er een contactpersoon komen die 24 uur per dag
bereikbaar is voor klachten van omwonenden.
Op het stadhuis was vorige week nog een bijeenkomst waar omwonenden hun beklag
deden over overlast door arbeidsmigranten. Burgemeester Jos Heijmans wilde toen
nog geen mededelingen doen over het besluit van het college om de aanwezigheid van
de arbeidsmigranten te gedogen en legaliseren.
Ook dit weekeinde was het volgens buurtbewoners weer flink raak op het terrein.
Daarbij zouden dronken arbeidsmigranten zaterdagavond en zondagmiddag hebben
gezorgd voor een flinke geluidsoverlast.
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De situatie was zo ernstig dat de bewaking zaterdagavond de hulp van de politie moest
inschakelen. „Toen de agenten op het terrein aankwamen was de hele ruzie echter
alweer gesust”, aldus een woordvoerster van de politie.
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