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Onderwerp MigrantenhoteI Gastetseweg

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Ruimte

Portefeui[[ehouder Theunis

ln BNdeStem van hedenochtend valt te lezen dat de heer Etik van het uitzendbureau Atik
denkt dat zijn bewoners na het werk op de kamer TV gaan kijken en hooguit een keertje
gaan hobbyen (sporten of zonnebank).

Wat de VLP betreft geeft de heer Etik hier een volstrekt irreële voorstelling van zaken

Net als vrijwel alle mensen, zit niet iedereen elke avond stil achter zijn of haar TV (met of
zonder satelliet). Er moeten ook boodschappen gedaan worden, wat nu al tot veel overlast
lijdt bij de Poolse Supermarkt aan de Gastelseweg en in de Molenstraat. Deze huidige
overlast gaat bij de komst van een migrantenhotel aan de Gastelseweg explosief toenemen

Ze moeten naar de supermarkt of sportschool, en dat doe je op de fiets of met de auto. Ze
zijn dus mobiel om zich (snel) te verplaatsen wat tot meer verkeersdrukte in de wijk
Kalsdonk zal leiden. Deze bewoners hebben natuurlijk ook vrijheid en dan zoek je natuurlijk
ook wat vertier en plezier op als je dit niet dichtbijje slaapplek hebt. Zo drink je graag
(samen) een biertje. Dat doen ze liever gezellig samen dan alleen in een klein hotelkamertje
En een potje voetballen doen ze niet bij een voetbalvereniging, maar ergens op een
beschikbaar grasveldje.

Uiteraard hebben deze mensen recht op vertier en frisse lucht. ln de zomer zullen ze
bijvoorbeeld ook een keer willen barbecueën en rondjes lopen door de wijk en richting
centrum. Het zijn namelijk mensen en geen machines.

Precies dezelfde motieven droegen de omwonenden van de Bergrand aan bij eerdere
huisvestingsplannen van de heer Etik aan de Bergrand.

Benader deze arbeidsmigranten als mensen en vang dat goed op. Zorg voor een
recreatieruimte en kleine supermarkt aan het pand. Organiseer activiteiten, zorg voor
voldoende buitenruimte met eventueel een barbecueplaats, voldoende parkeerplaatsen en
maak zeker dat ze de weg vinden in onze stad, met bijbehorende regels die voor ons
vanzelfsprekend zijn, maar voor hen wat minder. En wat ons betreft moet de overheid niet
regelen, maar de heer Etik zelf i.s.m. de bedrijven waar deze mensen voor werken. Dat is de
consequentie van het binnenhalen van tijdelijke arbeidskrachten. Daar mogen stad en
dorpen niet onder leiden.



De VLP heeft hierover de navolgende vraag

1. lndien het migrantenhotel aan de Gastelseweg gerealiseerd wordt, gaat het college
dhr. Atik verplichten om een recreatieruimte zowel binnen als buiten te realiseren ter
voorkoming van de te ven¡rachten overlast en vereenzaming van haar gasten? Zo
nee, waarom niet?

Namens de Fractie van de VLP,

Anruen van Gestel en Wílbert Brouwers

Wij beantwoorden deze vraag als volgt:

Nee, omdat hiervoor geen enkele wettelijke grondslag is. Het is aan de aanvrager c.q.
realisator van het plan om dit al dan niet mee te nemen in de plannen voor huisvesting.
Daarnaast zijn wijjuist van mening dat een dergelijke voorziening bijdraagt aan minder overlast
en vereenzaming. Het alternatief nu is huisvesting van kleine groepjes arbeidsmigranten in
huizen en/of panden verspreid over de binnenstad en woonwijken. De ervaring in andere
steden leert dat binnen grootschalige huisvesting beter toezicht is op de arbeidsmigranten en
goede afspraken kunnen worden gemaakt. Voor het overige kunnen arbeidsmigranten net als
elke andere inwoner van onze stad gebruik maken van de vele voorzieningen, die beschikbaar
zijn zoals winkels, horeca, sportvoorzieningen, enz.
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