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HUISVESTING MIGRANTEN Weert smacht naar een goed voorbeeld
Huisvesting van arbeidsmigranten wordt een nijpend probleem. Ook in Weert, stelt wethouder
Wendy van Eijk. Elke locatie voor een migrantenhotel stuit er op weerstand. „Met goed beheer bij
migrantenhotels kun je overlast voorkomen.”
DOOR LEON JANSSEN
Wethouder Wendy van Eijk reageert fel als vooroordelen over arbeidsmigranten ter sprake komen.
Dat ze zouden zuipen en per definitie overlast veroorzaken. „Dat soort argumenten wijs ik van de
hand en accepteer ik pertinent niet”, zegt ze fel. „Met goed beheer bij migrantenhotels kun je
overlast voorkomen. Bij de plannen die er nu liggen, willen we toestanden als bij de kazerne in Weert
voorkomen. Daar was het beheer slecht geregeld, dat willen we in het vervolg anders doen.”
Omwonenden De omwonenden van de geplande migrantenhotels in Stramproy en aan de Dr.
Schaepmanstraat in Weert zullen haar op haar woord moeten geloven. Wat grootschalige
huisvesting van arbeidsmigranten betreft, hebben ze in Weert alleen het voorbeeld van de
voormalige kazerne. Maar er zijn ook goede voorbeelden van grootschalige huisvesting van
arbeidsmigranten, aldus Van Eijk. „Kijk maar naar de huisvesting van arbeidsmigranten in Venray of
Waalwijk.” Om draagvlak voor grootschalige huisvesting te vinden, is de wethouder nu naarstig op
zoek naar een goed eigen Weerts voorbeeld. Dat de arbeidsmigranten nodig zijn, daarvan is ze
overtuigd. „Ik kom wekelijks over de vloer bij Weerter bedrijven en die hebben allemaal, op een
enkele uitzondering na, buitenlandse werknemers in dienst. De behoefte is groot en zal alleen nog
maar toenemen. Nieuwe bedrijven vragen hoe de arbeidsmarkt is, voordat ze een keus maken om
zich ergens te vestigen. Zijn er geen mensen of geen mogelijkheden werknemers te huisvesten, dan
komen ze niet. Of erger nog, bestaande bedrijven vertrekken.” Hoe groot die behoefte is en welke
scholing de arbeidsmigranten moeten hebben, wordt momenteel op regionaal niveau onderzocht.
Net zoals nu wordt gekeken naar het werkelijk aantal arbeidsmigranten in Weert. Er staan er 2100
ingeschreven bij de gemeente, weet Van Eijk. Wat ze ook weet is, dat het werkelijk aantal veel hoger
is. Hoeveel hoger precies, is niet bekend. „Er zijn woningen in Weert die officieel leegstaan, maar
waar wel mensen wonen”, zegt ze. „Dat brengen we nu in kaart en waar nodig treden we
handhavend op. Kamerbewoning door arbeidsmigranten mag onder voorwaarden, maar daar moet
dan wel een vergunning voor zijn. Echter, als arbeidsmigranten steeds meer reguliere woningen
betrekken, verhoogt dat ook de druk op de woningmarkt. En die is al krap. Grootschalige huisvesting
is een alternatief.”
Bedrijventerreinen Van Eijk vatte daarop het plan op die huisvesting op bedrijventerreinen mogelijk
te maken: Maximaal duizend op maximaal drie plekken en maximaal vierhonderd per
bedrijventerrein. De gemeenteraad stemde december vorig jaar in met die regeling. Een positieve
ervaring met grootschalige huisvesting is voor Van Eijk echter meer dan welkom. Ze maakt nu een
pas op de plaats maakt om de onrust in te dammen. Onrust en kritiek die ook op haar impact hebben
gehad, geeft ze aan. „Het was pittig, maar we maken wel stappen”, zegt ze. De twee initiatieven die
er liggen (in Stramproy en de Dr. Schaepmanstraat in Weert), wil ze nu eerst in de praktijk brengen.
Daarna kan gekeken worden of een derde locatie gewenst en uitvoerbaar is.

