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Sophie Kuitems

En dat is jammer, vindt Stoffer.
Want hij denkt dé oplossing voor
het probleem van tijdelijke huisves-
ting van arbeidsmigranten te heb-
ben: een grootschalig huisjespark
met plek voor circa vijftienhonderd
personen. Inclusief voorzieningen
als een'tennisbaarl supermarkt en
bioscoop. Geen stapelbedden in
kleine ruimtes, maar juist privacy
voor iedereen met eigen slaap- en
badkamers. ,,Echt een fatsoenlijk
onderkomen. En dus geen schaal-
vergroting van de problemen."

Overlast

Arbeidsmigranten wonen dan niet
meer dicht op elkaar in tussenwo-
ningen en dus wordt overlast vooÍ-
komen, zegt Stoffer. Zelf woont hij
al jaren naast een 'Polenhotel' in
Nibbixwoud. ,,Ik zie wat daar ge-
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I stet dat een huurwoning zoekr voor
f onder de r5oo euro, is vrijwel kans-
I loos", zegt hij. Vcrhuurders kunnen' namelijk meer verdienen aan een

aantal arbeidsmigranren in diezelf-
de woning. ,,Zo werkt hét nou een-
maal in de markt."

Rapport

De conclusies in het onlangs gepu-
bliceerde RlGO-onderzoeksrapport
'Huisvesting van buitenlandse
werknemers in Medemblik', sluiten
naadloos bij aan bij de plannen van
Stoffer. Ook dit Amsterdamse ad-
viesbureau adviseert de West-FÍiese
gemeenten om (meerdere) groot-
schalige locaties te bouwen en hier-
in als regio samen op te trekken. Op
4 novembei wordt het rapport door
de gemeenteraad van Medemblik
besproken.

De Westfriese Bedrijvengroep en
stakeholders komen een week later
bU elkaar, als voorbereiding op en
bijeenkomst met de \Mest-Friese ge-
meenten, Hollands Kroon en de pro-
vincie. Die datum volet noe. ..We
wluen ze net oan gfaag nogeen keer
goed uitleggen. We kuínen in ieder
geval een enorme slag maken in
mensvriendelij kheid."

De bedoeling is dat het park op
een enigszins afgelegen plek komt,
bijvoorbeeld dicht bij de A7.

Het is de bedoeling om een kwaliteitsslag te maken in het onderkomen voor arbeidsmigranten.

'Enorme slag maken in
mensvriendelijkheid'
Nibbixwoud l,,De reactie die ik POSitieVe feacties:
het meest krijgP Dat is absoluue hè /-\ ^ ,^ t _
hè... einderijk saat $ 1,yai.Ë;: Centgf PafCS VOO1
ren." Ramon Stoffer uit Nibbix-
woud krijgt uit het hele land - van
ondernemers en burgers - positieve
reacties op zijn plan om een'Center
Parcs voor arbeidsririgranteni te
bouwen. Maar vanuit de politiek? beurt.Erwonenmensendiekeihard
,rDat valt een beetje tegen." werken, soms twaalf uur pe t dag, Ze

slapen een paar uur, maar in de tus-
sentijd is er niet veel vooÍ ze te doen.
Ze sluiten zich niet aan bij een voet-
balclub of tennisvereniging, in de
praktijk is dat nauwelijks mogelijk.
Ik kan me voorstellen dat er voor
hen nu weinig anders leuks is dan
een blik bier en een pretsigaret."

Stoffer is voorzitter van de Bedrij-
vengroep Wognum Nibbixwoud en
bestuurslid van de Westfriese Be-
drijvengroep. Hij hoort dagelijls
van ondernemers hoe blij zij zijn
'dat ze handjes kunnen vinden voor
het we rk waar moeilijk Nederlandse
arbeidskrachten vooÍ te vinden
zijrf. ,,Maar het is voor de werkge-
vers heel lastig om vervolgens een
goed onderkomen voor al die ar-
beidskrachten te vinden." .i

Als makelaar ziet Stoffer boven-fl
dien hoe groot de druk op ae wo-[
ningmarkt is.,,Een jong West-f ries$
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Brandbrief
ondernemers:
'Kom in actie'
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Hoorn I Sla als regio Noord-Hol-
land Noord de handen ineen en voeg
nu eindelijk de daad eens bij het
woord als het gaat om huisvesting
van arbeidsmigranten. Dat is kort
gezegd de strekking Van een brief
die alle gemeenteraden en colleges
in dit gebied deze week hebben ont-
vangen.

nemers willen daarin hun verant-
woordelijkheid nemen door hetbie-
den van adequate huisvesting, maar
lopen tegen de grenzen van het ge-
meentelijk beleid en uiwoering
aarf', staat in de brief. ,,Hoewel de

in Noord-Holland
oord al sinds zotz (Kompas) aange-

ven dat zij samenwerken aan oplos-
singen voor het huisvestingspro-
bleem, zien wij in de praktijk nog
nauwelijks voortgang."

'Not in my backyard'

Projecten voor huisvestingslocaties
blijven steeds maar stokken in de
planfase, omdat er vanuit de ge-
meente geen groen licht komt. oe
oorzaken zijn volgens de onderne-
mers divers: gebrek aan prioriteit of
capaciteit, ontkenning van het pro-
bleem binnen de eigen gemeente-
grens, ofhet overheersen van de fnot
in my backyard-gedachte' in het po-
litieke debat. Hollands Kroon wordt
door alle ondertekenaars als positie-
ve uitzondering genoemd. ,,Daar
heeft de raad de lokale beleidsregels
recent opnieuw vastgesteld."

De briefschrijvers roepen op tot
actie en overleg. ,,Dit vraagstuk kan
alleen met goede samenwerking
worden opgelost."

De noodkreet is ondertekend door
de bestuurders van GreenPort
NHN, LTO-Noord, KAVB en Glas-
tuinbouw Nederland. ,,De bedrij-
ven in onze sector staat het water
aan de lippen", schrijven debestuur-

I ders. ,,Wij vragen u daarom: pak de
I regionale afspraken voor huisves-
I ting nu echt op en zorg ervoor dat

l.deze uitgevoerd worden in uw ge- |
I meente." I
t De agrarische sector heeft in toe- [' nemende mate te maken met de ge- t

volgen van de krapte op de arbeids-
markt. Tijdelijke werknemers ko-
men,veelal van buiten de landsgren-
zefi, maar huisvesting is een
groeiend probleem. ,,Onzé onder-
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Arbeidsmigranten? zaalc v&n regio!
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her huisvesren van arbeidsmigranten. 

'"il;;;;Ëáers zrjn har<l nodig voor. *ritr", die zii vervolgens verbouwen tot

Daarbij wordt sedacht aan aómmoda_ #;i;;;í.;i.g-ó"aË..à" iríie.zii ..ïrïóJ p*"rion. Zoalsbijvoorbeel<r in

;., ;; Ài,,i*á"r vijftiebedden,,o. . ïtrï"1i+rï#iï'L*S;;'trffJ""ffi1 ï=l'..3*Am*g*n"Ëi*ÉÏ-Áitat tt.t t"pport'Huisvestin-g van.bur-
. 

tenlandse werknerirers in Medemblik, van ;;ï;.ï;À,it " winstgeve;a draaien. Maar g-* nÉt mèerdere mensen te huisvesten'

RrGo Research, dat in _opdracht van de ilË;rá ;;t:., rroirolriir it r"i.li' .w""tdoot starters nos moeilijker aan een
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blik is geen verrassing, integendeel' An--,'

á.t. gàn..ttt n hebben immers voor veel

nÀra ietzerae laten onderzoeken' met

Ëeàefde resultaat' Het huisvesten van

te-itoànsarUeiders is geen lokaal pro-
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