Arbeidsmigranten
De commissieleden stelde voor te wachten met de bouw van de brug en eerst het effect van
de verbeterde bestaande oversteken en de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Laarveld af
te wachten. - Met arbeidsmigranten worden werkende mensen bedoeld die tijdelijk naar een
ander land komen om daar arbeid te verrichten.

4 ‘Ik ervaar geen overlast van arbeidsmigranten in onze
gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 4 ‘Ik ervaar geen overlast van arbeidsmigranten in onze gemeente’ antwoordt 45% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 34% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Mee eens".
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Een burgemeester die undercover zijn burgers/ ondernemers bevraagd over het azc
is ook niet serieus te nemen in de overlast van de arbeidsmigranten. wat voor
burgemeester hebben wij?
Ik ervaar geen last van hardwerkende polen, maar wel van criminele bendes uit
zuid-oost europa die inbreken.
Ik woon in graswinkel
In "onze" straat wonen ook een aantal migranten in een woning. Huis is in mum van
tijd veranderd in een slecht onderhouden en uitgeleefde woning. Keihard rijden
door de straat, en in het weekend knalbezopen en luidruchtig door de straat lopen.
Kom daar amper mee in aanraking.
Ik hoor te vaak reacties van Weerter medebewoners dat die lieden veel overlast
veroorzaken.
In gezinswoning op leuken 2personen in de kamer op gedeelte door wandjes een
op zolder en twee op twee slaapkamers dus in totaal vijf personen in een
gezinswoning tuin word niet gedaan
Arbeidsmigranten wonen sinds kort naast ons.
Men leeft anders dan wij en past zich niet gemakkelijk aan. Drank, drugs (joints) zijn
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heel normaal......
D'r uit met die gasten. Jos heeft goed praten.
U woont zeker niet tegenover de kazerne. En van B&W ondervinden we geen hulp.
SCHANDE.
Ze veroorzaken veel overlast. In het weekend altijd bezopen en vervuilen de buurt .
Van rotzooi opruimen hebben ze nog nooit gehoord! Maar ook asielzoekers
veroorzaken overlast en bevorderen het gevoel van onveiligheid . Geef niet alleen
de schuld aan arbeidsmigranten.
Zij werken vaak onder de prijs waardoor onze eigen vakmensen geen kans krijgen
Zijn in mijn omgeving nog niet ondergebracht.
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In de voormalige Philips van Horne-kazerne is naast het asielzoekerscentrum ook een door
een uitzendbureau gehuurd onderkomen voor arbeidsmigranten gevestigd. - Buurtbewoners
van de voormalige Philips van Horne-kazerne klagen bij de gemeente over arbeidsmigranten
die daar wonen en overlast zouden veroorzaken. Burgemeester Jos Heijmans heeft beloofd
dat de politie in de omgeving extra gaat letten op arbeidsmigranten. - Stel u zou in de
schoenen van burgemeester Jos Heijmans staan.

5 Hoe zou u de mogelijke overlast van arbeidsmigranten
tegengaan?
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Op vraag "5 Hoe zou u de mogelijke overlast van arbeidsmigranten tegengaan?" antwoordt 62% van
de respondenten: "Oplossing:".
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Alle migranten aan het werk of een bezigheid geven
Alleen mensen toelaten die in weert werk hebben, uiterst streng handhaven wat nu totaal niet
gebeurt en het drank gebruik beperken tot binnen de verblijven en niet meer in de openbare
ruimte.
Allen het aantal dat ingeschreven , niet meer !!!!!!!!!!!!
Alles strenger aanpakken en les geven hoe het hoort. Lukt dit niet terugsturen.
Als dit echt zo is dus een feit dan terug sturen want dit kan niet ze komen om te helpen en niet
om overlast te crieeren
Arbeidsmigranten beter voorlichten over de Nederlandse /weerter gewoonten en ondanks
(jaarlijkse?) korte perioden integratie proberen te bevorderen (avond/weekend activiteiten)
Arbeidsmigranten op industrieterein te huisvestegen
Arbeidsmigranten, die overlast veroorzaken, weren uit de gemeente
Asielzoekerscentrum en gehuurd onderkomen voor arbeidsmigranten gaan nier samen.
Bespreekbaar maken en uitzendbureau mede aansprakelijk maken voor de overlast.
Cultuurprogramma starten voor migranten en vice versa omwonenden.
Beter toezicht en handhaving
Beter verdelen in de gemeente. Niet concentreren op 1 plek. Zorgen voor activiteiten/iets te
doen om verveling tegen te gaan.
Betere afspraken, en strikter controle hierop
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Betertoezicht en beveiliging en ze bij elkaar huisvesten.
Beveiliging en of enkele uren per dag vooral avond controle
Bij herhalend wangedrag, terug sturen naar land van herkomst.
Bij herhaling overlast status arbeidsmigrant afnemen
Bij overlast / problemen het land uit
Bij slecht gedrag visum intrekken, als dat trouwens al moet worden aangevraagd.
Binnen de poort van de kazerne houden
Blijft mijns inziens een kwestie van communicatie. En dan directe communicatie. Dus de klagers
in gesprek met de veroorzakers
Boeren of waar deze mensen werken conteners laten plaatsen voor bewoning.
Buiten nederland zetten
Controleren en handhaven. En zeker geen concentraties van migranten bij elkaar zetten. Dat
integreert er niets en niemand. De bedrijven moeten zorgen voor woonruimte. En dan bedoel in
fatsoenlijke woonruimte (appartementen of kamers) verspreid over de gemeente.
Controleren, handhaven en geen gedoogbeleid voeren ten koste van de eigen Weerter
bevolking.
Criminele arbeidsmigranten, raddraaiers enz aanpakken. Er heersen andere waardes en normen
onder arbeidsmigranten, maar ze moeten zichnhouden aan de regels, waarden en normen zoals
die zijn in Nederland
Dagelijks alcohol controle
De arbeidsmigranten die zich niet aan onze regels houden aanspreken op hun gedrag en
eventueel begeleiden.
De beweegredenen van de overlast proberen te achterhalen. En daar een oplossing voor
bedenken. Misschien meer politie toezicht? En strafmaatregelen treffen?
De huur opzeggen
De kwaadwillende en profiteurs zo snel mogelijk terug sturen en de echte zo snel mogelijk een
huis laten huren
De mensen die overlast bezorgen meteen de grens over zetten maar ja de vriendjes van jos
De opvang gebruiken waarvoor dit bedoeld is. Opvang asiel zoekers.
Decentralisatie van huisvesting en fatsoenlijke huisvesting, niet allleen een (duur) bed, waaraan
ondernemer verdient
Deze gedoogtoestand heeft de gemeente zelf gecreeerd dus ook zelf oplossen en het liefste snel.
Een burgemeester die zelf de wet met voeten overtreedt kan zoiets verwachten.
Deze mensen het zelfde behandelen als ons nederlanders. geen voorkeurs behandeling. groot
vergrijp land uitzetting meteen.
Deze mensen niet plaatsen op deze lokatie, zeker niet met zovelen bij elkaar.
Deze werken tenminste nog beter als die gelukszoekers(asielzoekers) die erbij zitten
Die genen die overlast veroorzaken direct terug sturen en geen uitkering meer
Die overlast bezorgen aan een ander in de kazerne kan direct vertrekken, personen die uit
economische redenen hier zijn worden over de grens gezet en worden als ongewenst persoon
verklaard.
Direct sluiten. degene die de arbeiders daar onderbrengt is zeer omstreden
Door er elke week te laten controleren door belanghebbende.beslist niet tussen de overige
huurders plaatsen die hebben het zo al zwaar genoeg..
Door er niet toe te staan dat daar w ordt verhuurd. Voor hoelang? En waarom niet op een
recreatie plek? Waarom midden in een woonwijk? Dronken overstraalt lopen in groepjes,
roepen en luid praten. Vervuilen de buurt. En het is ook nog eens een wijziging van het
bestemmingsplan.
Door niet meer dan 20 arbeidsmigranten, op de kazerne, toe te staan en deze bovendien verder
weg van de aangrenzende woningen te huisvesten.
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Duidelijk voorbeeld stellen en uit voeren, b.v. Bij overlast toe gang weigeren, en dit ook
uitvoeren
Duidelijke regels stellen en bij het niet opvolgen de arbeidsvergunning intrekken.
Duidelijke voorlichting gekoppeld aan (stricte) handhaving
Echte vluchteling voor politiek of oorlogsgeweld of religieuze vervolging mag blijven maar
economische "arbeidsimmigranten =asielzoeker) moet terug naar land van herkomst
Een strengere aanpak, taakstraffen bijvoorbeeld? Geen verbetering in het gedrag? Dan is de
aanwezigheid ongewenst.
Een veel harder beleid voeren. Maar de beleidsvoering die ik graag zou willen hebben aangepast
moet ook de grondwet en de Europese beleidsvoering worden herzien. En helaas kan de
burgemeester dit niet veranderen.
Eerst zorgen dat mensen in de uitkeringenbak dat werk gaan doen en de arbeidsmigranten die
dan nog nodig zijn (geen, behalve als ze in de zorg werken) verspreiden, niet bij elkaar zetten en
vooral in de gaten houden, handhaven en bij overtreding wegsturen.
Eigen ordedienst van de verhuurder
Elke concentratie geeft overlast. Niet doen dus.
Er moet meer op gelet worden, ze moeten niet zo vrij gelaten worden als ze niet met onze
cultuur kunnen omgaan, en zeker beter NL leren begrijpen, het spreken is het punt niet, maar ze
snappe niks, of willen dingen niet snappen
Er op wijzen wat gewenste gedrag is / NL normen en waarden. Waar ze vandaan komen, moet
men zich ook gedragen.
Er voor zorgen dat de ondernemer(s) die er geld aan verdienen er voor zorgen dat andere
mensen er geen overlast van ondervinden.
Er zijn genoeg mensen in Weert die zouden willen werken, alleen moet er een fantsoenlijk salaris
worden verplicht en de arbeidsmigranten kunnen naar huis terug.
Extra handhaving
Extra strenge regelgeving toepassen
Extra toezicht en begeleiding en aanspreken van arbeidsmigranten
Extra waakzaamheid en goede voorlichting aan de migranten en er de nadruk op letten welke
waarde en normen men in Nederland van de inwonende verwacht en dat deze de gastvrijheid
van ons zo moeten waarderen dat ze deze normen en waarden respecteren en zo snel mogelijk
integreren
Fatsoenlijke huisvesting geen looninhouding/kamermelkerij
Ga in contact met hun en help ze te intergreren
Gedraag je je niet, het land uit!
Geef ze een les in gewoonte en zeden van nederland. ze wonen nu hier
Geen arbeidsimmigranten, maar dat zal B&W wordt wezen. Die wonen er niet
Geen arbeidsmigranten toestaan op het terrein.
Geen arbeidsmigranten vestigen in een woonwijk. Niet gewenst
Geen huisvesting bieden aan arbeidsmigranten...daar is de locatie niet geschikt voor
Geen idee , hoewel het kazerne terrein prima is hier voor. In de binnenstad zitten er ook n
heleboel die geregeld dronken zijn en lopen te schreeuwen
Geen immigranten,
Geen meer toelaten en uitzetten
Geen pardon , als je je niet gedraahd dan terug naar huis, gedraag je je zoals dat hoort in deze
samenleving ben je welkom
Geen toelaten
Genoeg toezicht en streng optreden
Gesprekken, voorlichting, goede voorbeeld geven door ingezetenen
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Gewoon optreden zoals dat met overlast op elke plek in Weert dient te gebeuren
Gewoon terug naar eigen land.
Gewoon terug sturen
Goede begeleiding en normen en waarden van ons land bijbrengen
Goede begeleiding over de normen en waarde hier en de regels zoals nederlandse taal of engels
en verkeers regels bij lege tijd opvullen met de voorstellen
Handhaven bij overtredingen
Handhaven, niet gedogen. Het is niet de Philips van Horne kazerne, maar wel de van Horne
kazerne. Deze van Horne was niet van de "Weerter" tak.
Handhaving van beleid! Geen gedoogbeleid toepassen en zeker niet met de intentie om
uiteindelijk definitief goedkeuring te geven.
Handshavend optreden en geen woningen clusteren.
Harder laten optreden
Het land uitzetten
Het ligt aan het soort overlast. Zelf wooon ik aan de andere kant van de stad. Ik vind dat de
migranten eerst goed moeten weten wat er wel en niet van ze verwacht wordt. Dan camera's
plaatsen en boetes uitdelen, mits dezelfde zaken ook bij weertenaren beboet worden. geen
onderscheid wel goed toezicht
Huisvesting bij het bedrijf
Ik ben van mening als mensen zich niet aan kunnen passen, of zich misdragen hier in Weert ze
weg moeten
Ik denk dat de maatregel van de burgemeester voorlopig voldoende is
In gesprek gaan en blijvende controle politie
In gesprek gaan met arbeidsmigranten.
In gesprek gaan met de overlastgevend: waarom gedragen ze zich zoals ze zich gedragen en wat
is er te doen aan de oorzaken van het overlastgevende gedrag?
In gesprek gaan, contacten leggen tussen buurt en migranten, ze opnemen in activiteiten in de
buurt, regels opstellen, mensen die bij overlast aanspreekpunt zijn, bespreken wat oorzaak is van
de overlast: wat maakt dat deze mensen dingen doen die wij als overlast ervaren? Hebben ze
dingen nodig die ze nu niet hebben, hoe komt dat, zijn er oplossingen denkbaar enz enz enz
In gesprek gaan. groepen aan het woord laten en daarna burgemeester of wethouder samen
met een vertegenwoordiger van beide groepen.
In kleinere groepen plaatsen en toezicht.
Integreren en leren over NL door bijdragen via arbeid, ev eerste stap via vrijwilligerswerk.
Inzet handhaving (boa en politie) en mensen met elkaar in contact brengen
Is niet zo eenvoudig. Er zijn allerlei wettelijke regels. Handhaven is wel een vereiste.
Keihard optreden ,overlastgevers 1 keer waarschuwen en anders terug naar afkomst
Kleine hoeveelheden mensen bij elkaar zetten en weg van bestaande woonwijken
Laat B&W verhuizen naar de kazernezone en we praten over 1 maand verder
Maak deze gastarbeiders duidelijk welke straffen er tegenover onrechtmatigheden staan. Werk
met een puntensysteem waardoor men dior teveel punten niet meer in Nederland aan het werk
kan.
Maximum instellen voor aantal bewoners van woningen. Daarnaast zelfde rechten en plichten
opleggen als aan ons. Geen arbeidsmigranten meer toestaan in recreatie faciliteiten. Ik mag daar
ook niet permanent wonen. Verder zou ik in den Haag gaan lobbyen dat oudere werklozen in
Nederland die geen baan meer kunnen vinden voorkeur boven buitenlanders hebben.
Meer controle in de straten parken en jop plaatsen de politie en ook ter plaatsen gaan kijken.
Meer politie, beter handhaven, snellere rechtsgang en vooral Nederlanders die werkzoekende
zijn omscholen.
Meer toezicht
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Men had er niet mogen zitten: wegsturen
Mensen die overlast bezorgen terugsturen naar land van herkomst. Ook de arbeidsmigranten.
Ook strenge controles.
Migranten verwijderen
Minder toestaan. Het uitzendbureau bewaking laten inhuren. Veel jongeren van huis en drinken
verveling zorgt overlast. Spreek uit ervaring ivm eigen werk
Mobiele camera's, meer poltiecontrole, boete's bij meerdere overschrijdingen en overlastgevend
gedrag en activiteiten
Naar het land van herkomst terug sturen
Niet bij elkaar zetten, maar verspreiden over de gemeente dat ze beter integreren.
Niet in grote groepen bij elkaar op een terrein vlakbij een woonwijk
Niet in grote groepen bijeen
Niet laten huisvesten. De eigen startende inwoners krijgen geen kans op de woningmarkt met
starters woningen!
Niet met zo vele op een locatie. Locatie moet bij het bedrijf waar ze werken zijn..
Niet teveel bij elkaar laten wonen
Niet toestaan
Nieuwe locatie toewijzen
Normen en waarde leren die hier gelden. Daarbij controleren of zij zich daar aan houden
Om 17 uur de poort dicht. En om 9.00 uur weer pas open. Hoeven niet rond te lopen. Als ze de
status hebben gekregen dat ze mogen blijven. Krijgen ze een woning en ze dan pas integreren.
Niet eerder. Krijg je ook niet het probleem dat ze zich hier thuis voelen.
Onmiddellijk handhaven tegen de illegale huisvesting
Optreden! Er zijn regels en wie zich daar niet aan houdt kan op sancties rekenen, dat geldt
zonder aanziens des persoons
Organiseer in samenwerking met het uitzendbureau leuke en informatieve bijeenkomsten voor
de arbeidsmigranten, waarin ze kennismaken met Weert, leren wat onze regels en gebruiken zijn
en waar ze terecht kunnen voor informatie, advies en hulp. Maak afspraken met het
uitzendbureau over het tegengaan van mogelijk overlast. Zet indien nodig buurtbemiddeling in.
En waar aantoonbaar overlast plaats vindt, sanctioneren.
Pasjes systeem bij ingang en bij overlast land uitzetten
Personen die overlast verzorgen terugsturen. Met uitzendbureau en verhuurder duidelijke
afspraken maken en handhaven. Anders terug naar land van herkomst. Boete voor verhuurder
en uitzendbureau
Regels handhaven en de communicatie met de buurt goed organiseren.
Regels opleggen
SPREIDEN!!!!, GEEN enkele groep... mag in een wijk OVERvertegenwoordigd zijn
Streng optreden en de wet handhaven
Strenge aanpak als dat nodig is
Terug naar eigen land
Terug naar het land van herkomst sturen als ze zich niet aan onze normen en waarden kunnen
houden. Direct bij de eerste overtreding. Maar waarom zijn ze nodig er zijn nog genoeg
werklozen.
Terug sturen
Terug sturen naar land van afkomst
Terug sturen naar land van herkomst
Terug sturen werkelozen zat in leeftijd van 45 plus
Terug sturen.
Teveel overlastgevenden op een plek vestigen geeft problemen. Daarom niet bij de kazerne
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huisvesten.
Toe zicht houden.
Toezichthouder aanstellen
Toezichthouder laten aanstellen door verhuurder van de locatie
Vaste politie post. Je moet vertrouwen bij de bewoners houden. En degene die zich niet
gedragen hebben hier niets te zoeken.
Verbieden van de huisvesting
Verbieden, er zit geen woonbestemming op dit deel.
Verhuurder dient toezicht houder aan te stellen
Verminderen en de banen geven aan de Weerternaren
Vernielingen zelf laten betalen van hun loon af houden
Verspreiden van de woonlokaties
Verspreiden over WEERT
Via de werkgever waarschuwen, dat bij herhaling het arbeidscontract wordt opgezegd en ze dus
terug naar huis moeten.
Voorlichting en indien nodig sancties.
Weg ermee en de kazerne heet van horne kazerne zonder philips, hoe kom je erbij. de gemeente
moet niet eerst dwangsommen opleggen en dan gaan voor gedogen. de omwonenden begrijpen
dit TERECHT niet.
Weg ermee, ga maar een andere oplossing zoeken
Weg ermee!
Wets overtreders straffen. Handhaven!
Wijkraadpleging en komen tot een oplossing
Ze elders onderbrengen
Ze in een minder chique buurt huisvesten
Ze laten werken
Ze vooral onze normen en waarden leren en ze terug naar hun land van herkomst sturen als ze
zich niet aan aanzet wetten en regels houden . Maar vooral veel voorlichting en scholing geven
en ze onze taal laten spreken . Onze gewoonten en respect voor onze cultuur .
Zeer streng controleren en handhaven , uitzendbureau of huurbaas verantwoordelijk houden
Zet ze niet bij elkaar.
Zet ze op de camping
Zij die overlast veroorzaken, verwijderen.
Zij die zich niet gedragen, strafbare feiten plegen, terurg sturen
Zoals bij overlast door andere Nederlandse burgers: de politie bellen!
Zolang ze zich gedragen mogen ze blijven.
Zorg voor een concierge!
Zorg voor een nuttige dagbesteding. En handhaaf als mensen zich niet gedragen
Zou niet de taak van de burgemeester moeten zijn maar van Europa. Die zou de onzinnige
openstelling van alles moeten terugdraaien. Het is duidelijk dat alle Oost-Europeese landen naar
het westen komen, niet alleen voor arbeid maar vooral voor het geld en de schitterende
uitkeringen die ze hier zomaar kunnen krijgen. Je zou op zijn minst moeten kunnen zeggen dat
als er geen werk meer is ze naar hun eigen land terug moeten voor een uitkering.
Zowel de verhuurder als de gemeente politie zijn verantwoordelijk om de overlast tot een
minimum te beperken.

Toelichting
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Die extra kontrole is een lachertje.
Er zijn er momenteel vaak te veel.
Op het terrein is voldoende ruimte om deze, in de omgeving van de grote
parkeerplaats, te huisvesten.
Bovendien is er dan veel minder geluidsoverlast, wanneer deze met busjes
worden opgehaald of weggebracht. (bij gebruikmaking van deze parkeerplaats)
Het was niet de bedoeling (dacht ik) dat er arbeidsmigranten zouden wonen.
Dus ze zijn er illegaal. Deze toestand niet alsnog legaliseren.
En overlast zeer hard aanpakken!!!
SPREIDING IS BIJ DEZE HET TOVERWOORD. Ben persoonlijk betrokken geweest
bij de decentralisering van het grote woonwagenkamp en dit heeft laten zien dat
spreiding problemen beheersbaar maakt.
Verdelen on kleinere groepen verdeeld over verschillende wijken
Ze moeten ook niet met z'n allen bij elkaar zitten, dat is echt niet goed, gewoon
verdelen over de stad zodat mede burgers er op kunnen toezien dat ze geen
overlast bezorgen.
Zie nu op diverse plaatsen op st. Jozefslaan ze maken er een bonte kermis van.
bouwen maar raak en ruimen niks op. zie de tuintjes.
Zie oplossing
Arbeidsmigranten zijn geen inwoners van Weert. Het zijn gasten. De werkgever
moet onderdak regelen en de Gemeente moet dat mogelijk maken. Ik vermoed
(als ondeskundige) dat de regeltjes het voor de werkgevers onmogelijk maakt
om daar goed in te voorzien.
Hangt af van welk soort overlast. Als ik niet weet wat de overlast is kan ik
moeilijk een oplossing aandragen.
Ik zou het niet weten. Ik heb zelf er geen last van. Ik weet ook niet wat die
overlast is en hoe vaak dat voorkomt bij de buurtbewoners.
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Weet niet

•
•
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•
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Er ligt een nieuw plan voor de huisvesting voor arbeidsmigranten dat eind dit jaar in de
gemeenteraad komt. In het plan staat dat er nieuwe mogelijkheden komen in Weert om
arbeidsmigranten te huisvesten. Zo wordt huisvesting mogelijk in gebouwen als kazernes,
kloosters en zorgcomplexen. Verder mogen er op agrarische bedrijven en bedrijventerreinen
arbeidsmigranten gehuisvest worden. - Om overlast te voorkomen stelt de gemeente eisen.
Zo moet de huisvesting regelmatig gecontroleerd worden en moet de werkgever beschikken
over een geldig certificaat. Arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Weert wonen,
moeten zich in laten schrijven bij de gemeente. Bij huisvesting voor kortere duur moet een
nachtregister bij worden gehouden.
Stel u zit in de gemeenteraad van Weert.

6 Zou u voor of tegen het nieuwe plan voor de huisvesting
van arbeidsmigranten stemmen?
45%
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Op vraag "6 Zou u voor of tegen het nieuwe plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten
stemmen?" antwoordt 39% van de respondenten: "Tegen".

Toelichting
Voor
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Als de arbeidsmigrant voldoende eigen ruimte en privacy heeft . Voor een
acceptabele prijs .
Ben VOOR mits voldoende spreiding
Dan is bekend waar de mensen worden ondergebracht en kan er, indien nodig,
gecontroleerd en opgetreden worden.
Dat is het begin van een strak en waterdicht systeem. Controleren en strikt
handhaven. Anders weigeren en werkgevers beboeten.
Ik zou proberen de migranten ook daadwerkelijk te laten huisvesten door de
bedrijven die ze naar hier halen in hun eigen accommodaties en vooral blijven
controleren op veiligheid, juistheid en volgens de regels werken.
Komt de economie ten goede
Mits inderdaad de controle op de omstandigheden goed is en de beginsituatie
optimaal werkbaar is.
Voor wegens de extra eisen, maar ik zou liever zien dat ze meer gespreid werden om
10

Neutraal

•
•
•
•

•
•

•

Tegen

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Weet

•

ghetto-vorming tegen te gaan.
Afhankelijk van het voorstel. Huisvesting moet goed zijn en omwonenden mogen
geen overlast ervaren. Iedereen moet zich als "fatsoenlijk'" burger gedragen.
Allereerst de "eigen mensen" , woningzoekenden aan huisvesting helpen en daarna
de arbeidsmigranten.
En als mensen langer blijven? wat gaan we dan doen? Laat ze integreren.
Huis vestiging van migranten in leegstand is niet verkeerd, maar centreren van
migranten wijkt mijns inziens averechts om immigratie te bevordered. Aangezien er in
Weert ook veel vraag is naar goedkope (1/2 persoons) huur woningen wellicht dit
combineren (autochtoon/allochtoon >=50%).
Vestiging bij bedrijven vereist toezicht ter voorkoming van uitbuiting.
Registratie van arbeids migranten zie ik als positief.
Ik heb meer informatie nodig, bijvoorbeeld over hoeveelheden aan mensen het gaat.
Ken plannen onvoldoende om mening te geven. Mensen die in Weert werken oom
hier opvangen met fatsoenlijke huisvesting lijkt me goede zaak. Niet bij elkaar laten
wonen, dan vraag je om problemen (denk aan woonwagenkampen, ervaring met
andere buitenlandse mensen)
M.i. Moet er eerst gekeken worden naar Nederlanders die opzoek zijn naar een
woning. Als dat goed is geregeld ven ik voor het nieuwe plan voor huisvestiging van
arbeidsmigranten.
Op dit moment te algemeen en te weinig concreet.
Alleen opvang/ huisvesting op de grond van het bedrijf ( indien het agrarisch werk
betreft natuurlijk ).
Dat regelmatig kontroleren is een lachertje. Zelfs bij overtredingen wordt de andere
kant opgekeken, D66 burgemeester nietwaar!!!
De werkgevers profiteren als enige hiervan.
Dit plan maakt het mogelijk om 100 arbeidsmigranten te huisvesten op de kazerne en
daar ben ik tegen.
Er staan al zoveel mensen, die hier een leven wonen, op een wachtlijst voor een
woning, wanneer zijn die aan de beurt?
Er zijn zoveel jongeren die op een betaalbare woning wachten .help die eerst
Huisvesting in kazernes, kloosters en zorgcomplexen? Dat is veel te geconcentreerd.
en op agrarische bedrijven? Te ver van de stad af, hoe houd je dan misstappen in de
gaten? Er moe gewoon gezorgd worden voor huisvesting rondom het centrum, goed
verdeeld. Desnoods een ontmoetingscentrum waar ze met elkaar kunnen praten e.d.
Ik begrijp niet dat de gemeente voor onderdak moet zorgen. Als wij in een ander land
gaan werken wordt er voor ons dan ook voor onderdak gezorgd? Laat nu eens eerst
onze werklozen aan het werk gaan. Er zijn er nog genoeg.
Ik heb geen enkel vertrouwen in het toezicht. Deze mensen laten zich niet sturen.
Laat de mensen die van gemeente geld krijgen maar werken
Niet in grote groepen vlakbij een woonwijk huisvesten
Stop met de zogenaamde sociaalste gemeente te willen zijn.
Werkeloosheid neemt daardoor toe...arbeidsmigranten werken onder prijs...gaan
weer terug na 4 mnd. nemen het verdiende geld mee..komt weer een nieuw ploegje
voor 4 mnd en zo ontduiken ze de verplichtingen
Zorg eerst voor eigen volk
Zorg ervoor dat Weertenaars die nu geen werk hebben deze "vacatures" verplicht
invullen.
Alleen in zorgcomplexen als er écht plaats over is en dat de migranten dan hun
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niet
•
•

•

•

steentje bijdragen in het complex wanneer daar behoefte aan is, tenzij ze andere
arbeid verrichten die goed is voor onze samenleving.
Als de werkgever arbeidsmigranten huisvest, moet hij ook zorgen dat er geen overlast
is voor de buurt. Dus veiligheid alleen controleren vind ik niet voldoende.
De werkgever moet een certificaat hebben? Langer dan 4 maanden? Nederlandser
kan het niet. In de DDR moesten de burgers hun buitenlandse gasten onmiddellijk
laten registreren bij de politie. De overheid en de politici moeten op cursus: Bedenk
eens een oplossing!
Het ligt nogal aan de uitvoering. Zijn in zo'n zorgcomplex ook nog ouderen of
zorgbehoevenden aanwezig? Dan hebben migranten daar niets te zoeken.
verspreiding kan goed werken maar niet meerdere migranten in 1 woonhuis. en
verspreiding moet handhaving niet onmogelijk maken als dat nodig is.
Het zou een goed beschreven plan moeten zijn met veel uitleg. Ik zou daar over
moeten praten en nadenken, dus ik heb daar geen passend antwoord op
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6.1 Kunt u uw keuze toelichten? (n=84)
Toelichting (68%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als de gemeente aangaande de gestelde eisen de daad bij het woord voegt vind ik het oké
Als er arbeidsmigranten komen moet er ookcontrole op zijn.
Als mensen hard willen werken is een basis noodzakelijk om goed te functioneren
Als ze maar niet in woon wijken gedumd worden
Anders komt er te veel druk op de sociale huurwoningen
Arbeidsmigranten zorgen voor een inkomen voor gezinnen (meestal) uit oost Europa en de
Baltische staten én ze zijn nodig voor onze economie
Conform leefbaarheid en veiligheid voor al de betrokkenen
Dan blijf je ze wel controleren als je ze niet weg kunt sturen
Dat weet de gemeente beter dan ik, denk ik.
De meeste arbeidsmigranten werken zich hier een slag in de rondte en dan mogen ze toch op z'n
minst fatsoenlijke huisvesting verwachten
De Nederlandse economie heeft arbeidsmigranten nodig, en arbeidsmigranten hebben recht op
fatsoenlijke huisvesting.
Decentralisatie lijkt me een goed plan. Ligt er ook aan hoe lang iemand hier wil verblijven voor de
arbeid. In vele gevallen is het voor onbepaalde tijd, dan moet men zich hier inschrijven.
Deze mensen hebben recht op goede huisvesting
Deze mensen moet op den duur ook gehusivest worden en als ze zich gedragen komt er een
beloning. Ze krijgen dan aangepaste huisvesting. Wel opletten dat de huisvesting van mensen die
al jaren op de wachtlijst staan en urgente gevallen niet in het gedrang komt.
Deze mensen zijn nodig en everdienen een fatsoenlijke huisvesting.
Dit is de juiste benadering voor tijdelijke huisvesting.
Dit is een verschijnsel dat in de toekomst alleen maar zal toenemen dus erover nadenken en
postief de toekomst in
Er is vaak een tekort aan arbeiders. Zij moeten wel fatsoenlijk worden gehuisvestigd.
Goed voorstel op alle punten.
Goede controle betaald zich hopelijk positiief terug
Goede controle op de verblijfsduur is nodig
Goede huisvesting en werk is noodzakelijk
Hebben ze hard nodig.
Het is belangrijk dat ook arbeidsmigranten op een goede en prettige manier in Weert wonen.
Uitbuiting en slechte leef- of werkomstandigheden moeten absoluut voorkomen worden. Dit kan
alleen gewaarborgd worden door regelmatig te controleren.
Huisvesting bij de agrarische bedrijven lijkt me een goed plan
Hulp bieden bij intergratie
Ieder mens is gelijk
In ieder geval is er dan toezicht en verantwoordelijkheid van een overheidsinstantie
Is er goedzicht op voor beide partijen
Is gemakkelijk, je woont dan meteen bij je werk
Ja dan zouden deze mensen ook werkzaamheden kunnen verrichten in de buiten lucht zoals
groen onderhoud
Klinkt goed om deze mensen op meerdere plekken te huisvesten, regels ook goed. is misschien
nog wel meer nodig, zie antwoord hierboven
Lijkt een goed plan
Meten is vergelijken
Minder last in de woonwijk
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
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Mits het per locatie om beperkte aantallen gaat. Afhankelijk van de locatie voor 4 tot 20
personen i.v.m. overlast die snel ontstaat.
Nu zitten er erg veel mensen op illegale kamertjes overal
Om wildgroei in woonwijken te voor komen is het noodzakelijk om adequate woonvoorzieningen
te treffen voor arbeidsmigranten
Op deze wijze vindt meer verdeling van arbeidsmigranten plaats, is kleinschaliger en
waarschijnlijk beter te handhaven.
Spreiding is beter
Spreiding van de groep
Spreiding voorkomt dat groepen criminaliseren en maakt kans op conatcten met andere
Weertenaren groter
Tekort aan personeel
Waar groepen mensen bij elkaar wonen voor korte arbeids tijds is zijn afspraken en cotrole
nodig.
We hebben de mensen nodig, dan moet je ze ook huisvesten
We hebben deze mensen hard nodig in onze huidige economie dus verdienen ze ook goede
huisvesting
We hebben deze mensen momenteel nodig om al het werk gedaan te krijgen waar we op dit
moment niet over voldoende mensen beschikken
We hebben geen eigen mensen die het werk kunnen of willen doen. We hebben ze dus nodig!
We moeten voorkomen dat er grote concentratie van ... op een plaats gevestigd worden. Dit
bemoeilijkt integratie / acceptatie in de omgeving
Werkgevers ook erbij betrekken
Wie werkt is welkom
Zeker moeten er plekken komen waar deze arbeiders fatsoenlijk onderdak krijgen. Maar is dat
niet de primaire zorg van degene die ze voor zich laat werken?
Zie extra toelichting boven.
Zie hierboven
Zij zullen toch moeten kunnen wonen; werken hier ook.
Zo komt er ruimte om te wonen voor deze mensen zonder dat het ten koste gaat van
woonruimte voor mensen die hier al jarenlang op woonruimte wachten .
Zorgen voor een goed onderkomen en mensen daar zelf verantwoordelijk voor maken en toezien
op de regels die er gesteld zijn.

Weet niet (32%)
Toelichting
Toelichting:

•

Migranten horen niet thuis in kloosters of zorgcomplexen en al heel erg zeker niet
midden in rustige woonwijken.
Misschien kan een inburgeringsverplichting ook bij kortere duur in Nederland hier
verandering in brengen.
Wijs hen op onze normen en waarden en gebruiken.
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6.1 Kunt u uw keuze toelichten? (n=101)
Toelichting (78%):
•
•

•
•

Alleen tijdelijke huisvesting en dan weer naar het geboorteland
Als de personen gecontroleerd worden zijn ze z.g. weg de enige optie is grenzen dicht en je kunt
bij een ambasade een verzoek indienen voor tijdelijke arbeids migrant.
Als ze bij elkaar zitten word er veel meer overlast ervaren.
Asielzoekers geven al genoeg problemen.
Daar horen ze niet thuis
De personen van Nederlandse afkomst moeten voorrang krijgen op werk
De uitzendbureaus zijn moderne slavenhandelaren , de huisvesting is erbarmelijk . Is primair de
taak van de Koppelbazen , en niet van de overheid.
De werkgever moet voor huisvesting zorgen en de gemeente voor haar burgers
Deze groep veroorzaakt ALLEEN maar overlast
Deze versnippering leidt tot een verhoogd werkaanbod zonder bijhorende capaciteitsuitbreiding.
Een kennis van mij in de wijk tegenover de kazerne. Hoezo geen overlast. B&W woont daar niet,
is wel duidelijk
Eerst staat er dat ze tijdelijk naar Nederland komen om te werken,dan staat er dat ze zich na 4
maanden moeten laten inschrijven. Hoe tijdelijk is dat tijdelijk?
Eigen volk eerst
Elke concentratie gaat overlast geven
Er is al genoeg werkenloos hij in nederland en er gaan iedere dag nog bedrijven dicht
Er is nu al zoveel ophef over de overlast die ervaren wordt. Men gaat hoe langer hoe meer
overlast krijgen bij arbeid immigranten. Afgelopen nacht nog op buit beluste personen gezien,
die overal in de buurt aan auto's voelden of ze open waren. Ook bij mij op de oprit. Politie
gebeld, die pas na een kwartier kwamen.
Er lopen hier al zat van rond en we hebben de azc mensen ook nog vind dat hun in een dorp
verderop beter zitten
Er lopen nog diverse mensen in de ww en bijstand eerst die aan het werkzetten
Er lopen wel veel rond te dwalen in het centrum van weert, dus niet direct in mijn woonwijk
maar dus wel in het centrum en daar heb ik weer wel steeds vaker last van.
Er onstaan teveel onrust in de gemeente... in eerste instantie zouden er alleen vluchtelingen
opgevangen worden.
Er zijn er al teveel En ze veroorzaken veel overlast
Er zijn er genoeg, ze blijvendoen waar ze zin in hebben,ze kunnen zich niet aanpassen niet op
korte maar ook niet op lange termijn, het cultuur verschil met hun land van afkomst is veel te
groot, als ze in NL komen is het net of ze in een pretpark komen, lang leven de vrijheid,blijheid,
Er zijn maar zelden migranten die zich aanpassen. De meeste zorgen voor overlast.
Er zijn voldoende nederlandse werkelozen
Focus eerst op huisvesting voor eigen mensen
Gebruik die mooie gebouwen niet voor arbeidsmigranten maar transformeer deze naar
betaalbare woningen voor de burgers. Aangezien er te weinig woningen zijn.
Geef de migranten geen ongelijk maar de werkgevers zijn hier debet aan
Geeft alleen maar overlast ! Maar zij werken wel. Let wel : asielzoekers geven ook veeloverlast en
daar zitten er nu ook heel veel!
Geen nut
Groepen uit elkaar trekken geeft minder overlast. minder clusteren

•

Grote groepen arbeidsmigranten geeft overlast, kleine groepen verdeeld over meer plaatsen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

geeft minder overlast en kun je als burger beter aanspreken op overlast. Ik spreek uit ervaring,
hadden groep van 5 in de straat
Het wordt een wirwar van huisvesting her en der in de stad waarbij dus ook illegale in deze
woningen terecht komen. Daarbij vind ik nog steeds dat de Weerternaar nog steeds voor moet
gaan als het om huisvesting gaat en dat gebeurt niet. Verder krijg je veel malafide verhuurders. Ik
heb hier al 20 jr een malafide verhuurder maar de gemeente treed niet op. overlast wordt naar
mij verschoven terwijl zijn illegale de overlast veroorzaken. Aangezien er in Weert geen goed
handhavingsbeleid is is dit dus het begin van een hoop ellende. voorbeeld is het huidige kazerne
terrein. Afgesproken was dat er geen arbeidsmigranten zouden wonen en wat woont er nu.
Ik ben tegen arbeidsmigranten, zeker als er nog zoveel "eigen" werkelozen zijn en zeker als dat
betekent dat ze meteen ook recht hebben op allerlei uitkeringen hebben. Dat betekent gewoon
dat je frauderen in de hand werkt.
Ik heb een zoon van 29 die al jaren op een woning wacht, ik wil prioriteit voor deze doelgroep!!!
IK vind dat mensen die zich hier willen vestigen zich ook moeten laten inschrijven voor een
woning. Gelijke wetten voor migranten die ook voor Nderlanders gelden. Mijn kinderen kunnen
geen betaalbare woning vinden en voor hen worden ook geen mogelijkheden geschapen om
goedkoop in een oude kazerne te gaan wonen.
Ik woon in de kazernezone, duidelijk?
Ik zie de toegevoegde waarde niet voor Weert. Het is mij totaal niet duidelijk waar deze mensen
werken. Is dat in of buiten weert? Deze mensen besteden hun geld niet in weert, dat gaat
rechtstreeks naar huis. Weert wordt niet beter van het vestigen van arbeidsmigranten
Is niet ip een plek geen goede controlle. In mijn straat een huis met meerdere en regelmatig
overlast.ze verveleb zich zijn van juist willeb op pad wat overlast geeft. Spreek uit ervaring
Je kunt deze mensen toch niet in een zorgcentrum zetten. Dan menen de oudere dat er weer
oorlog is uitgebroken met die vreemdelingen.
Laat de werkgevers aan de Weertenaar een rieeel salaris betalen dan zijn de arbeidsmigranten
niet nodig, is toch te maf voor woorden dat de Weerternaar straks moet betalen voor onderdak
van de migranten.
Laat de WW en bijstand eerst eens leegstromen
Laat Nederlandse met een uitkering werken
Mensen die met 4 op een klein kamertje slapen en totaal geen pricacy en gaan dan andere
dingen doen waar omwonenden veel last van hebben
Niet alleen maar andere mensen late komen anders blijft er dadelijk niks meer aan Nederlanders
hier
Niet bij elkaar zetten
Niet te toelaten
Niet toestaan
Onvoldoende woningen voor eigen inwoners, zeker in de sociale sector
Onze eigen huurders moeten zo wie zo al erg lang op een woning wachten zij verdienen
voorrang.
Op de Hushoverweg zitten er ook en er is nu al regelmatig overlast. en ze willen er meer mensen
bij dit geeft nog meer problemen.
Overlast te groot
Overlast. B&W woont zeker niet tegenover de kazerne
Raad wil niet weten hoeveel overlast dit met mee breng. Slordig ga een kijken.
Regels en beleid voeren betekend dus ook handhaven. Aangezien dat we huidige criminaliteit
amper kunnen beheersen zal dit beleid ook niet op de juiste manier gecontroleerd kunnen
worden. Met als resultaat dat op langere termijn dit zal uitmonden in praktijken die niet
getolereerd kunnen en mogen worden.
Staat eigenlijk bij extra toelichting
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Te onveilig en overbelast in alles.
Teveel van het goede; Weert heeft eigen andere prioriteiten
Van controle van zo'n gemeente is geen sprake.
Van het continue oplossen van problemen komen er weer problemen bij.
Veel overlast van dronkaards afval overlast en weert heeft genoeg buitenlanders gehuisvestigt
Verkleint de kans van ''eigen burgers'' op werk
Voldoende eigen mensen
Wachtlijst eigen bevolking
We doen teveel voor buitenlandse mensen en te weinig voor onze eigen Nederlanders. Ik voel
me steeds meer een vreemdeling in eigen land en bedenk steeds vaker hoe het zou zijn om naar
een ander land te verkassen.
We hebben genoeg medemensen die in de bijstand zitten. Zet zij eerst maar eens aan het werk
voordat men mensen uit het buitenland toe laat.
Wordt er ook zoveel aandacht besteed aan onze ouderen en aan de jongeren die graag op zich
zelf gaan wonen
Xie hierboven
Zie boven (2x)
Zie boven.
Zie hierboven
Zie toelichting
Zie toelichting bij 6
Zie vraag 5; de kazer ne is voor een ‘ appel en een ei’ verkocht aan HQ, welke ook nog veel
subsidie krijgt. Nu verhuurd HQ woningen aan , terwijl dat niet is toegestaan . Maar ok
tolerantie beleid. Maar er staat duidelijk in het koopcontract dat er niet permanente gewoond
mag worden. En dat is niet juist. HQ verdient veel geld aan iets wat eigenlijk lilligaal is. Waneer
wij dat doen als ‘gewone’ burger, worden we bestraft. Dit is meten met 2 maten. Zorgcomplexen
zijn er te kort in Weert; verbouw deze tot een mooi complex waar man en vrouw samen kunnen
blijven. En kerken en kloosters, voor zover deze nog niet in handen zijn van de andere groot
grondbezitter Thijs Hendrix, daar mag hij mee doen wat hij wil. Indien het bestemmingsplan dit
toelaat.
Zie vraag 6
Zolang er werklozen zijn waarom arbeidsmigranten
Zorgen alleen maar voor overlast in de wijk

Weet niet (22%)
Toelichting
Toelichting: •

De softe houding inzake de onrust en criminaliteit die toch meestel veroorzaakt
wordt door migranten veroorzaakt een intolerantie bij de weert enqreis.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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