
Tekst hoorzitting 21 december 2018  

Geachte leden van de adviescommissie, geachte aanwezigen, 

Mijn naam is Frans van Tuel en ik spreek hier als bewoner van Ambachtenhof 19 en als 

secretaris van de Wijkraad Rond de Kazerne. 

Onverlet de in ons bezwaarschrift van 6 oktober jl. aangehaalde argumenten willen wij de 

volgende toelichting geven. 

Hoewel een gelopen race door het besluit de nota huisvesting arbeidsmigranten Weert 2018 

goed te keuren in de raadsvergadering van 19 december jl. willen wij u toch deelgenoot 

maken van onze zorgen. 

Wij benadrukken dat het huidige verblijf van arbeidsmigranten door de besluitvorming in 

genoemde raadsvergadering illegaal is, net zoals het dat was tot de aanzegging tot last onder 

bestuursdwang van 25 mei l.l. Daarom vinden wij dat huurder en verhuurder voldoende tijd 

hebben gehad om te kunnen anticiperen op de thans ontstane juridische situatie en daarom 

moet onmiddellijk het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ-terrein gestaakt worden. Wij 

roepen het college van B&W dan ook op stevige sancties te verbinden aan het hernieuwde 

besluit tot handhaving waardoor de in gebreke zijnde partijen aangemoedigd worden om zo 

snel mogelijk te handelen. 

Door de toenmalige vorm van onbehoorlijk bestuur en het daaropvolgende besluit tot 

gedogen zijn aanwonenden niet alleen in de periode oktober 2017 tot heden met een 

overlastsituatie geconfronteerd, maar kan deze overlast ten gevolge van bezwaarprocedures 

van huurder c.q. verhuurder wellicht aanhouden tot in of voorbij de zomer van 2019, waarbij 

taferelen zoals in de afgelopen zomer van 2018 niet uit te sluiten zijn. Recente berichtgeving 

over overlast door arbeidsmigranten in Noord Limburg en onvoldoende capaciteit bij de 

politie om hiertegen adequaat op te treden, bevestigt dat dergelijke problemen alom 

tegenwoordig en niet uit te sluiten zijn. Dit motiveert ons in onze eis dat het verblijf van 

arbeidsmigranten op het HQ-terrein onmiddellijk beëindigd moet worden. 

Bovendien memoreren wij het besluit om wegens gebrek aan draagkracht door 

omwonenden, de huisvesting van arbeidsmigranten in geclusterde gebouwen in woonwijken 

te schrappen in de beleidsnota. Echter, een grootschalige huisvesting op industrieterreinen 

direct grenzend aan woonwijken moet eveneens voorkomen worden. Met name daar waar 

een verkeersstroom van arbeidsmigranten tussen hun huisvesting en winkel- en 

recreatiemogelijkheden dwars door woonwijken  lopen. In ons geval betekent dit dat het 

industrieterrein Kanaalzone II niet geschikt is voor grootschalige huisvesting. Daarmee zou 

de overlastzone met een halve kilometer uitgebreid worden. Wij sporen het college van 

B&W dan ook met nadruk aan om dit in hun afwegingen bij het verlenen van een tijdelijke 

vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten mee te nemen.  

Dank u wel.   


