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PIONIERSROL

Het spel rond de arbeidsmigranten
Weert wil in Midden-Limburg een pioniersrol bij de huisvesting van
arbeidsmigranten. Soepeltjes verloopt dat evenwel allerminst. Daarbij zwalkt het
gemeentelijk beleid nogal heen en weer. De bewoners kunnen slechts lijdzaam
toezien.
DOOR LEON JANSSEN
WEERT

De behoefte aan arbeidsmigranten
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190307_00095410/nederland-heeft-veelmeer-arbeidsmigranten-nodig)zal de komende jaren nog flink toenemen, roepen
provincie, politiek en uitzendbureaus. Dat vraagt om extra huisvesting
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190319_00097230/werkgever-bereid-extra-tebetalen-voor-huisje-arbeidsmigrant). Dat is nog niet zo simpel, bewijst de situatie in
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Weert. Vooruitlopend op provinciaal beleid heeft wethouder Wendy van Eijk daar het
plan opgevat op drie bedrijventerreinen in totaal duizend arbeidsmigranten onder te
brengen. Per locatie zouden dat er maximaal vierhonderd mogen zijn.
Van Eijk denkt daarmee tevens het probleem bij de voormalige Van Horne Kazerne in
Weert (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180828_00072071/wijk-bij-van-hornekazerne-is-overlast-beu)op te lossen. Daar huisvest uitzendbureau Prismaworx van
Vitor Moonen naar eigen zeggen gemiddeld 65 arbeidsmigranten. De eigenaar van de
oude kazerne, Horne Quartier (HQ), verhuurt daarvoor negentig bedden in het
voormalige soldatenverblijf. Maar de arbeidsmigranten zijn de omwonenden een
doorn in het oog. Ze maken herrie, urineren in tuinen, gooien lege flessen op straat en
ontmoeten prostituees in de wijk, zeggen de omwonenden. Weg ermee dus.

Dwangsom
Daar komt bij dat de huisvesting van arbeidsmigranten daar volgens de regels niet
mag. Ze zouden dus ook weg móéten. Om dat gedaan te krijgen heeft de gemeente
zowel Prismaworx als HQ een dwangsom
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190209_00091904/weert-wil-met-boetenieuwe-horrorzomer-door-arbeidsmigranten-voorkomen) opgelegd van 30.000 euro
per week. Te innen per 1 maart dit jaar. Daar zijn Prismaworx en HQ het niet mee
eens; ze stapten naar de rechter. De zaak diende vorige week
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190321_00097663/er-is-geen-alternatiefvoor-huisvesting-arbeidsmigranten-van-kazerne-weert). Uitspraak volgt komende
maandag.
Tijdens de zaak dichtten huurder en verhuurder zich een slachtofferrol toe. Al begin
vorig jaar zou er gehandhaafd worden, maar in een gesprek tussen Moonen, Anton
Poell van HQ, toenmalig wethouder Frans van Eersel en burgemeester Jos Heijmans
is toegezegd dat de gemeente naar een oplossing zou zoeken, zeggen Moonen en Poell.
„De arbeidsmigranten van de kazerne zouden niet op straat komen te staan, beloofden
Van Eersel en Heijmans.”

Wooncontainers
Op dat moment lag er een oplossing in het verschiet. Op de plek van de oude
supermarkt Aldi aan de Dr. Schaepmansstraat was ruimte voor het plaatsen van
wooncontainers. Tijdens de rechtszaak beweerde Moonen dat hij daarvoor alles al had
geregeld. Dat had hem 15.000 euro gekost, stelde hij. Uitvoering zou snel plaats
kunnen vinden.
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Maar na de verkiezingen van maart vorig jaar kwam een nieuwe VVD-wethouder op
de plek van Van Eersel: Van Eijk. Die blies het plan Dr. Schaepmansstraat af, omdat
die niet zou passen in het nieuwe beleid. Daardoor was alles terug bij af.
In het nieuwe beleid
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180905_00072765/arbeidsmigranten-uitletland-mogen-blijven-op-kazerne-weert)kwam de huisvesting op bedrijventerreinen
in beeld. Maar ook weer bij HQ op de kazerne en in kloosters, klagende omwonenden
ten spijt. Tot de raad een besluit had genomen over het nieuwe beleid, werd de tot dan
toe illegale huisvesting op de kazerne gedoogd.

Zienswijzen
Vreemd genoeg werd de optie kazerne en kloosters enkele maanden later weer in de
prullenbak gegooid. Omdat bewoners rond de kazerne massaal zienswijzen hadden
ingediend. Met een argumentatie - klachten over misdragingen van de daar
gehuisveste arbeidsmigranten - die al vanaf het begin van het jaar bekend was bij de
gemeente. Moonen en Poell waren verrast. Die dachten dat de legalisering van het
verblijf op de kazerne slechts een kwestie van tijd zou zijn, blijkt tijdens de rechtszaak.
Blijft over: de huisvesting op bedrijventerreinen. Voor de rechter stelde Poell vorige
week dat de gemeente hem de locaties De Kempen en Graafschap Hornelaan
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190208_00091735/aanvragen-voorhuisvesting-arbeidsmigranten-op-twee-bedrijventerreinen-weert)aan de hand deed.
Omwonenden en bedrijven in Leuken kwamen tegen die laatste locatie in het geweer.
Zowel De Kempen als de Graafschap Hornelaan is nu van de baan.
Met de bekendmaking van de locatie Industriestraat in Stramproy
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190320_00097378/plan-voor-huisvestingtweehonderd-arbeidsmigranten-in-voormalig-kantoorgebouw-stramproy), op een
steenworp afstand van een woonwijk en dichtbij het centrum, ontsprong er een
nieuwe bron van protest. In Stramproy moeten tweehonderd arbeidsmigranten in een
oud kantoorgebouw ondergebracht worden, is het plan. Ook de wijkraad Rondom de
Kazerne is in het geweer gekomen tegen een plan van Prismaworx aan de
Industriekade langs papierhandel Wiermans enkele honderden arbeidsmigranten te
huisvesten.

Alternatieven
Met de alternatieven voor huisvesting op de kazerne vlot het dus nog niet zo. Voor
Moonen en Poell een reden de rechter te vragen hen meer tijd te geven en de last
onder dwangsom op te schorten. Het verweer van de gemeente dat twee maanden tijd
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genoeg zou zijn om de arbeidsmigranten elders onder te brengen, omdat ze ondanks
gedogen konden weten dat het definitieve beleid anders uit zou pakken, wezen ze dan
ook met klem van de hand.
De rechter doet maandag uitspraak over de termijn en de hoogte van de dwangsom. Er
is een gerede kans dat het oordeel in het voordeel van Moonen en Poell uit zal vallen.
Daarbij rijst de vraag of het verweer en de dwangsom van de gemeente enkel voor de
bühne was. Een langer verblijf van de arbeidsmigranten op de kazerne zou haar niet
slecht uitkomen. Heijmans kan zijn belofte om geen arbeidsmigranten op straat te
zetten nakomen, en kan richting omwonenden zeggen dat hij alles gedaan heeft wat hij
kon tegen de illegale huisvesting op de kazerne.
Die laatsten schieten daar weinig mee op. Zij vrezen een nieuwe ‘horrorzomer’ met
veel overlast. Het vertrouwen in het gemeentebestuur en het geloof in gerechtigheid
hebben ze intussen verloren.
Maandag uitspraak
Rijst de vraag of het verweer en de dwangsom van de gemeente enkel voor de bühne
was. Een langer verblijf van de arbeidsmigranten op de kazerne zou haar niet slecht
uitkomen.
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