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RONDOM DE KAZERNE

Weer wijk in verzet tegen migrantenhotel

Na Leuken en Stramproy komt nu ook de wijkraad Rondom de Kazerne in
Weert in verzet tegen de mogelijke komst van een grootschalig migrantenhotel
aan de rand van de wijk.

DOOR LEON JANSSEN

Volgens de wijkraad heeft uitzendbureau Prismaworx plannen om op een
braakliggend terrein naast papierhandel Wiermans aan de Industriekade enkele
honderden arbeidsmigranten te vestigen. De locatie ligt aan de rand van de wijk
Rondom de Kazerne. De gemeente wil niet inhoudelijk ingaan op deze plannen. Ook
Prismaworx reageert niet op vragen.
Volgens Grad Peeters, voorzitter van de wijkraad Rondom de Kazerne, heeft zijn wijk
al voldoende voor de kiezen gekregen met de komst van asielzoekers en de illegale
huisvesting van arbeidsmigranten op de voormalige Van Horne Kazerne. Daar zorgen
arbeidsmigranten van Prismaworx al ruim een jaar voor overlast, aldus de
omwonenden.
„Met de komst van twee- tot driehonderd arbeidsmigranten aan de Industriekade
wordt het probleem nog vele malen groter”, stelt Pee ters. „Het gaat om veel grotere
aantallen en de weg naar supermarkt Lidl door de wijk is een stuk langer. Dit kunnen
wij er niet bij hebben. Dat hebben we de gemeente al verschillende keren laten weten.”
De wijkraad wil de bewoners van de wijk mobiliseren om actie te gaan voeren tegen
plannen. „We gaan massaal op de barricaden”, aldus Peeters. „We laten niet over ons
heen fietsen.”
Ook op andere plekken waar plannen waren voor migrantenhotels, ontstond verzet.
Zoals in de wijk Leuken en bij de ondernemers van bedrijventerrein Leuken Noord.
Dat initiatief aan de Graafschap Hornelaan daar is inmiddels afgeblazen. Net als een
initiatief op bedrijventerrein De Kempen.
In Stramproy zijn plannen in een voormalig kantoorgebouw op een bedrijventerrein
aan de dorpsrand tweehonderd arbeidsmigranten te huisvesten. Ook daar is onrust
ontstaan. Over dit initiatief is maandag een informatiebijeenkomst. De initiatiefnemer
heeft daar omwonenden, gemeentebestuur en raadsleden voor uitgenodigd.
Andere locaties die genoemd worden zijn Kampershoek 2.0 bij de ambulancepost aan
de Ringbaan Noord en een voormalig bouwbedrijf aan de Dr. Schaepmansstraat. De
gemeente wil ook op deze locaties niet inhoudelijk ingaan.
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