Arbeidsmigranten
Sun-Power wil op een camping in Melderslo arbeidsmigranten gaan huisvesten, zoals zij dat
onder andere ook in Tienray doet.

7 ‘Het is beter om arbeidsmigranten te spreiden over dorpen,
dan grote getale te concentreren op één plek’
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)

(n=601)

45%
38%

40%
35%
30%

25%

25%

18%

20%
15%

12%

10%

5%

5%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

63% is het (zeer) eens met stelling 7 ‘Het is beter om arbeidsmigranten te spreiden over dorpen, dan
grote getale te concentreren op één plek’, 17% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen
antwoord is "Mee eens" (38%).

Toelichting
Zeer mee
eens













Beter is eens kritisch kijken naar het aantal arbeidsmigranten: het worden er wel
heel erg veel!
Beter is, helemaai geen arbeidsmigranten. Zet diegene, die elke maand hun centen
komen halen en NIET WILLEN WERKEN, maar aan het werk. Geef ze maar eens
GEEN uitkering, dan RENNEN ze om te werken.
Dan blijven de bejaarde woningen voor de bejaarde enz
Dit staat integratie zeker in de weg en acceptatie door de dorpsbewoners ook, dat is
wel zeker.
Ik denk dat grote groepen overlast bezorgen, dit is meestal met grote groepen of
het nu arbeidsmigranten zijn of jeugd of noem maar op. Je hebt dan automatisch
meer bedrijvigheid (auto's af en aan rijden), meer drukte (het buiten bijeen zijn om
b.v. te roken) etc.
Is b eter bij elkaar , kunne ze beter inde gaten gehouden worden . Maar niet in het
Engelke in Melderslo omdat deze camping binnen de bebouwde kom licht .En het
zal ongetwijfeld een grote puinhoop en heeeeeel veel overlast met zich mee
brengen als er in Melderslo iets te doen is BV met de kermis .
Maar dan ook het aantal bewoners per wooneenheid streng handhaven!
Spreiding voorkomt 'gettovorming' en bevordert integratie. Dat betreft niet alleen
arbeidsmigranten maar ook andere groepen
Sun Power heeft in Tienray bewezen dat ze het uitstekend onder controle hebben.
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De handelswijze in Meldersl;o verdiend niet de schoonheidsprijs, wel een kans.
Wanneer je ze op een hoop zet dan zitten ze alleen met hun eige landgenoten.
Zodra ze onder de nederlanders zitten hebben ze sneller de mogelijkheid om zich
aan te passen en nederlands te leren.
Wat we dienen te voorkomen is getto vorming. Verspreiden bevorderd absoluut
een behoorlijke integratie en veroorzaakt ook minder overlast voor de bewoners in
de nabijheid van een locatie met grote aantallen arbeidsmigranten. Laat ook de
werkgevers maar eens opdraaien voor deel van de kosten van huisvesting. Ze
hebben tenslotte de lusten van deze werknemers dus ook maar eens een deel van
de lasten.
We leren helemaal niets van ons allochtonenbeleid. Vroeger werden de
immigranten al bij elkaar gehuisvest in de goedkopere wijken. Nu zetten we ze op
industrieterreinen neer. Zo komt er van integratie niets terecht. In iedere wijk
moeten een aantal immigranten gehuisvest worden. In iedere wijk en in ieder dorp.
Daarmee kun je basisscholen weer bevolken en dat is goed voor de leefbaarheid in
de kleine kernen. Het openhouden van een basisschool is heel wat waard.
Al zal dit met de grote aantallen seizoenarbeiders niet realistisch zijn
Als er teveel bij elkaar wonen dan komt er juist overlast omdat ze dan uit verveling
elkaar gaan iriteren
Arbeidsmigranten horen niet thuis in bestaande woonwijk, dragen zeker niet bij aan
de leefbaarheid van een wijk eerder het tegenover gestelde. Het is dan ook jammer
dat de overheid hier niet beter op toeziet op inspeelt. De grote bedrijven en
overheid moeten zorgen voor een goed onderkomen in de buurt van hun bedrijven.
Door de spreiding op dit moment zie je ook al de verloedering van buiten gebied
door overvolle bezetting van boerderijen en andere gebouwen.
Beter voor de integratie, opzoeken kunnen ze elkaar altijd, indien wenselijk.
Dan is er minder overlast,als er vele bij elkaar zijn hebben ze meer feestjes.
De dropen zijn niet berekend op grote concentraties en hebben ook geen
faciliteiten voor deze mensen
Geeft minder overlast en misschien gemakkelijker intrigeren.
Geen grote getale op een plek
Geen voorhang krijgen bij woningen
Grote groepen arbeidsmigranten of asielzoekers op één plek werkt averechts; er
word niet meer geïntegreerd, er ontstaat gettovorming en verhuftering van de
samenleving. Verspreiden met "toezicht" is een betere oplossing. Er moet 1
aanspreekpunt zijn voor omwonenden maar ook voor de mensen die op deze
plekken wonen. Problemen moeten aangepakt worden voordat ze ontstaan.
Het is jammer dat de buurt in Melderslo zo laat hierover is geïnformeerd. Als er
enkele emigranten zijn is niet erg, maar ze moeten zich wel aanpassen wat ze
steeds minder doen en ik spreek uit ervaring. Ze kennen de taal niet en houden zich
altijd voor de domme. Ondanks dat ik niet uit Melderslo kom, geef ik de bewoners
groot gelijk dat ze deze mensen weren en zeker op de manier hoe het gegaan is.
Hst is niet gezond als het inwoneraantal voor het grootste deel uit arbeidsmigranten
bestaat
Ik ben het hier wel mee eens maar om dan op deze manier de huisvesting van
zoveel migranten op een plek te doen in een kleine gemeenschap vind ik niet
correct.
Vooral niet de manier waarop! Als het tenminste gegaan is zoals ik her en der lees.
Ik woon in tienray, wij hebben hier totaal geen last van de arbeidsmigranten. maar
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het moet ook niet te massaal worden dus verdelen is beter
In ieder geval niet zo dicht bij een woonwijk daar komen zeker problemen en
overlast van
Is ook beter voor de integratie
Laat deze mensen proberen te integreren, waarschijnlijk hebben ze zo meer kans
om gemakkelijker in te burgeren. Men zoekt elkaar toch wel op als ze dat willen,
dat doen wij immers ook.
Mits ze zich gedragen en er meer toezicht komt op hun gedrag.
Tegenwoordig willen veel arbeidsmigranten hier blijven wonen. Dat is het een
goede zaak als ze tussen het andere volk wonen, dan passen ze zich ook sneller en
makkelijker aan. Als ze op zo'n complex wonen, dan kennen/kunnen ze na 3/4 jaar
vaak nog geen Nederlands.
Uit verveling gaan ze in hun vrije tijd aan de drank , en dat kan heel vervelende
gevolgen hebben
Als arbeidsmigranten zich aanpassen en zich gedragen als dorpsbewoners, geen
bezwaar.
Als de arbeidsmigranten zich prettiger voelen als ze bij elkaar wonen is dat prima.
Doen de Nederlanders toch ook als ze in Spanje overwinteren.
Als je arbeidsmigranten wilt spreiden, moet je wel de huisvesting ervoor hebben.
Op één plek is prima maar breng ze wel goed onder want het zijn mensen die dat
werk doen waar wij niet meer aan willen.. Ondernemers moeten derhalve steeds
meer een beroep doen op arbeidsmigranten om de vacatures ingevuld te krijgen.
Zorg in elk geval wel voor goede huisvesting dat verdienen deze mensen net zo
goed als ieder ander.
Daar huisvesten waar ze gaan werken. Er zijn bedrijven die 100 polen in dienst
hebben.
De bedrijven die gebruik maken van deze arbeidskrachten dienen m.i. zelf voor en
goede huisvesting te zorgen en wel op hun eigen terrein. Geen grote concentraties
op campings.
Geen last vd arbeidsmigranten in Tienray
Grotere groepen tijdelijke migranten buiten de centra huisvesten en kleine groepen
(tot 4-6 personen spreiden over de kernen en binnen de kernen zelf ook spreiden
over de diverse wijken
Het is vooral belangrijk dat ze fatsoenlijke huisvesting krijgen zodat ze fijn kunnen
wonen. wanneer ze verspreid zitten zal de integratie sneller gaan
Het is wel nodig een goed beheer net zoals op de campings van toepassing is.
Migranten hebben we nodig voor het werk wat velen onder ons niet meer doen.
Hebben recht op een goed onderkomen. Zouden wij ook willen als wij ergens
anders werkten
Het zou beter zijn de arbeidsmigranten af te bouwen. En onze eigen nederlanders
weer te laten werken
In de dorpen nemen ze alle sociale huurwoningen in beslag en is er voor onze eigen
mensen te weinig huurruimte
Is afhankelijk van de duur dat de arbeidsmigranten hier verblijven. Voor
seizoenarbeiders is tijdelijke huisvesting op een camping prima, anders niet
Ligt eraan of ze korte periode blijven of hier willen blijven wonen.
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Sunpower zoekt een goed onderkomen voor zijn werknemers. in Tienray waren ook
protesten maar het is nu goed geregeld. camping het engelke staat te koop daarom
is Sunpower een oplossing. in heel Horst aan de maas wonen seizoensarbeiders in
woningen, bedrijfspanden etc. daar hoor je niemand over. er is ook een nog een
andere camping in Melderslo waar al jaren seizoensarbeiders samen met
vakantiegangers op 1 terein wonen. Daa hoor je niemand over. ook zijn er grote
campings in Sevenum en Broekhuizen waar seizoensarbeiders wonen samen met
vakantiegangers verblijven. dit vind ik voor het toerisme wat de gemeente hoog in
het vandeel heeft geen goed plan. Laat deze bedrijven een keuze maken..
Wat is veel. Heb eens gehoord dat er 36000 arbeidsmigranten in noord Limburg zijn.
Ze moeten ergens slapen. En het is voordeliger en praktischer dat en een 500 tal op
een plaats is. Zet daar 5 tot 10 man neer die het in de gaten houd. En je hebt totaal
geen overlast
Ze hebben recht op n fatsoenlijk huis/ appartement. Geen caravan of chaletje.
Als de locatie goed is, geen probleem
Als ze overal verspreid zitten is er vaak een parkeerprobleem omdat er vaak meer
dan 6 personen in een huis worden gehuisvest en die hebben allemaal een auto.
Ziet er niet aantrekkelijk uit als je in die buurt woont dan.
Als ze tijdelijk zijn dan is een camping oid zeker de moeite waard
Arbeidsmigranten die min of meer voor goed blijven kunnen beter verspreid
wonen,. Voor arbeidsmigranten, die telkens maar voor een kort periode hier zijn, is
het , denk ik, wenselijker dat ze met meerdere bijeen wonen op een tijdelijke
camping,( tijdelijke) woonunits of iets dergelijks.
Ervan uitgaande dat zij slechts tijdelijk verblijven. Bij definitieve vestiging, dan
spreiden over alle kernen (incl. Horst, dus niet alleen dorpen).
Ik kan me goed voorstellen dat arbeidsmigranten elkaar graag opzoeken. Ik zou dat
in mijn eigen dorp geen probleem vinden.
Op 1 plek heb je beter overzicht
Voor de tijdelijke krachten is 1 plek gewenst. Voor arbeidsmigranten die zich in
Nederland willen vestigen zouden ze gespreid moeten wonen.
Zolang werkgevers de laagste prijs betalen zullen er arbeidsmigranten zijn. Als we
dat accepteren zullen we ook huisvesting van deze mensen moeten accepteren. Als
we accepteren dat deze mensen tegen het laagst mogelijk loon werken zullen we
ook goedkope huisvesting moeten accepteren. Dat is meestal niet in de hoofdstraat.
Zonder arbeidsmigranten kreeg 80 % van de tuinders hun product niet meer uit de
kassen. Zij vormen dus een wezenlijk onderdeel van de lokale economie. Het wordt
toch wel eens rap tijd dat de gemeente zich eens soepel opstelt in dit al jaren
durend probleem. In Tienray hoor je nooit iets over overlast( ten minste is mij nog
niet ter ore gekomen). Als je een goed onderkomen hebt ben je eerder geneigd om
lekker gezellig thuis te blijven en heb je geen last van overlast, Woon je ergens in
een schuur of gammele caravan dan ga je je vertier buiten de deur zoeken, wat
weer kan leiden tot overlast.
Arbeidsmigranten die een beperkte periode hier blijven(meestal korter dan een
jaar)of ze komen hier langere periode maar alleen om te werken geven de voorkeur
aan eenvoudige goedkope huisvesting,Dat kan het beste grootschalig op campings
etc,dit heeft ook hun voorkeur,overlast is er nauwelijks of niet.Als ze zich blijvend
vestigen kunnen ze het beste gespreid gaan wonen.
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Ben het met beide stellingen ONEENS!
Het liefst zo weinig arbeidsmigranten hier laten zijn, maar als ze er toch zijn
allemaal bij elkaar ver weg van de bewoonde wereld.
In de dorpen kruipen ze ook met 6 of 8 in een huurwoning ( onderhuur) tot overlast
van de buurt , parkeren, luidruchtig. Dus fijn buitenaf op een camping
In Tienray gaat het super, niemand heeft er last van, spreiden is nergens voor nodig.
Melderslo heeft de arbeidsmigranten kei hard nodig om het werk gedaan te krijgen.
Het dorp vaart er wel bij.
Wat is eigenlijk het probleem van deze hard werkende mensen, werk dat wij
Nederlanders niet willen doen?
Oprotten dat tuig nog meer inbraken en krimanalietijt en onveilig Neder nietnie n
land alle bedrijven geen eigen volk kan krijgen dan maar de produktie naar het
buitenland maar
Wij wonen tussen arbeidsmigranten in allebei de kanten Legale manier van
huisjesmelker De gemeente gedoogd het helaas Ondanks de overlast op allerlei
gebied
Parkeren meerdere volwassen in de huizen dus meer auto’s
Luidruchtig elke avond buiten zitten met meerdere volwassen geeft overlast
En dat elke avond
Wiet roken buiten mogen van de huisbaas niet binnen roken
Dus doe maar buiten met overlast voor ons
Als mensen hier voor een paar maanden komen werken bij elkaar zetten. Mensen
die voor langere tijd komen in de woonwijken
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8 Wat is, volgens u, de beste locatie om tijdelijke
arbeidsmigranten te huisvesten?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=599)
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Het meest gekozen antwoord (45%) op vraag 8 Wat is, volgens u, de beste locatie om tijdelijke
arbeidsmigranten te huisvesten? is: "Leegstaande bedrijfspanden".

Andere locatie, namelijk:


















Afhankelijk voor wie bedoeld. Blijvers in reguliere woningen huisvesten. Tijdelijke krachten bij
voorkeur dichtbij plaats van werken. Huisvesting moet wel heel goed op orde zijn en niet
onrechtvaardig duur
Alles mits het menselijke omstandigheden zijn
Alles wat te gebruiken is. op terrejnrn bij bedrijven als het maar menswaardig is en goede
controlr door gemeente
Alles, als de noodzakelijke voorzieningen er maar zijn.
Als het om tijdelijke migranten gaat dan ook tijdelijke huisvesting: woonunits buiten de
bebouwde kom die 's winters worden opgeruimd
Als ze toch niet willen en kunnen integreren, dan mooi in het buitengebied, waar ze hun vrijheid
en privacy hebben
Bedrijfswoningen
Bedrijvengterreinen of op de arbeidsplek
Bedrijventerrein zoals in Tienray
Bewoonbaar gebouw
Bij bedrijven
Bij de bedrijven waar ze werken dat die maar zorgen voor huisvestiging
Bij de bedrijven zelf
Bij de bedrijven zelf. Voorbeeld rotjes en martens
Bij de boer
Bij de wergever op het bedrijf
Bij de werkgever op het terrein zelf maar deze worden tegen gewerkt door de gemeente omdat
een paar werkgevers het verziekt hebben
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Bij de werkgevers in woonuinits
Bij het bedrijf op locatie.
Bij het bedrijf waar ze werken op een grasveldje in een tent of daarvoor geschikte ruimte
Bij het bedrijf zelf
Bij hun bazen,
Bij hun werk
Bij tuiders achter huis
Bij werklocatie
Buiten de bebouwde kom
Bungalowpark
Camping, maar niet in bebouwde kom
Chalets of porto cabbin wonningen
Containerwoningen zoals in Tienray
Deze mensen behoren een vatzoenlijk onderkomen te hebben
Dicht in de buurt van werk
Dit is heel moeilijk. In onns dorp zijn al zoveel buitenlanders. We hebben er geen last van. ze
wonen namelijk overal verspreid in het dorp. En als ze op een camping wonen waar ook zeker
toezicht is dat alles netjes blijft geen probleem. maar diegene die ze op een plek laten wonen
moet er zeker voor zorgen dat het geen doorn in het oog word voor het dorp waar ze wonen. De
regering zou toch moeten zorgen dat ook Nederlanders die geen zin in werk hebbenzoals in de
tuinbouw zou gedwongen moeten worden anders geen uitkering.
Een plek waar ze zich opgenomen voelen in de gemeenschap
Eigenlijk alle langer leegstaande panden, mits aangepast voor bewoning.
Er zijn vele plaatsen mogelijk, als je er maar voor zorgt dat ze van alle gemakken voorzien zijn
Ergens in een buitengebied
Huiszenbezitters van voormalige agrische leegstaande panden benaderen. daar zitten wel
geschikte locaties bij
In eigen land blijven,zodat iedereen hier werk krijgt !!!!!
In het buitengebied, bij de bedrijven zelf
In huis bij degene die ''gebruik'' maakt van deze goedkope manier van arbeidskrachten
In hun eigen land (2x)
In ieder geval ver genoeg weg van een dorp .
In Melderslo
Industrie terrein en daar onderkomens plaatsen.
Industrie terreinI
Industrieterreinen
Laat dat aan de werkgevers over.
Leegstaande overheidsgebouwen
Maakt niet uit als het maar menselijke ruimtes zijn en niet ten koste gaat van huisvesting van
onze eigen mensen
Nabij industrieterreinen
Nergens
NERGENS (2x)
Nergens, de gemeente moet meer doen om de Nederlandse werkweigeraars aan het werk te
krijgen voordatwe nog meer arbeidsmigranten deze kant op halen
Nergens, zorg maar voor je eigen inwoners die al heel lang op de lijst staan voor een huurwoning
Niet in dorpen maar zet ze maar bij bedrijven waar ze voor werken.
Op het erf van de bedrijven in wooncontainers
Polen camping Maasbree
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Roekenbosch
Tijdelijke behuizing bouwen
Tijdelijke huisjes
Tijdelijke woonunits plaatsen
Tussen andere woningen
Verdeeld, overal. Niet perse geconcentreerd.
Verschillende ouderen woningen die gerenoveerd moeten worden . niet in vrijkomende huur
woningen . Deze zijn bestemd voor mensen uit horst en omgeving. Arbeidsmigranten mogen
geen voorrang krijgen
Voor tijdelijke buitenlandse werknemers op de de bedrijven waar ze werken, die geen die zich
willen vestigen in normale huizen tussen de Horstenaren, is goed voor de integratie.
Waar mogelijk
Waar niemand last van ze heeft bijv woonunits in buitengebied met eigen winkel
Weg met dat tuig
Wooncontainers bij de bedrijven waar ze werken.
Wooncontainers, zoals tienray
Zemoeten zelf zorg dragen voor huisvesting. Hierdoor voorkom grote getalen op een lokatie. Als
ik elders ga werken moet ik toch ook zelf zorg dragen voor onderkomen
Zie vraag 7
Zoveel mogelijk bij het bedrijf waar ze voor werken.
Zoveel mogelijk op de bedrijven

Toelichting















"speciale" appartementencomplexen, ingericht en gebouwd voor tijdelijke arbeidsmigranten.
Geen appartementen waarin lokalen ook kunnen verblijven, daarvoor is de woningmarkt en
zeker de appartementen die verhuurd worden, te schaars.
Afhankelijk van aantallen. Tot ca 6 binnen kernen en groter buiten de kernen
Als er maar fatsoenlijke woonruimte gecreerd wordt, dat vind ik erg belangrijk.
Als het maar niet te veel personen bijeen zijn en als het maar goede huisvesting is.
Als het maar niet ten koste van de horster mensen gaat die ook graag gehuisvest willen worden.
Als we zelf het seizoenswerk niet willen doen, moet dat gebeuren door buitenlanders en dan zijn
wij wel verplicht voor een goede tijdelijke huisvesting zorg te dragen.
Arbeidsmigranten alleen toelaten als alle (geschikte) Horstenaren aan het werk zijn, als
migranten volgens de Nederlands CAO worden betaald en er voldoende huisvesting beschikbaar
is. Zoals het nu gaat is het de omgedraaide wereld
Camping mits de juiste voorzieningen aanwezig zijn.
Dan weten die ook hoe luidruchtig ze zijn als ze alcohol genuttigd hebben
De meeste arbeidsmigranten zijn hier alleen om zoveel mogelijk geld over te houden, die
interesseert de huisvesting maar zeer matig.
De werkgever , die deze mensen nodig heeft ,moet maar voor tijdelijke huisvesting zorgen
Deze mensen verdienen net zoals wij een eige plek om te leven.
Pas er alleen op dat ze niet met te veel mensen in 1 woning gaan wonen ivm overlast voor de
omwonenden.
Deze mensen zijn tijdelijk hier en dan komen er weer nieuwe en zo blijft het maar doorgaan,
dragen verder niets bij aan leefbaarheid. Ze komen en gaan. Ga er geen wijken mee belasten
Een goed onderkomen, maakt dan verder niet zoveel uit
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Een lastige vraag die nauwelijks te beantwoorden is. arbeidsmigranten die enkele maanden hier
verblijven zijn tevreden met minimale huisvesting omdat men maximaal wil verdienen.
Arbeidsmigranten die langer hier werken zullen dus ook andere eisen stellen aan huisvesting.
Ook afhankelijk van of men zich hier wil vestigen. Wil men hier een nieuwe toekomst opbouwen
zou men deze groep net als elke Nederlander ook de mogelijkheid moeten bieden in dezelfde
huizen te wonen als wij. Wegduwen op campings/leegstaande winkels/bedrijfspanden lijkt aardig
maar is het niet. Je zult jezelf steeds moeten afvragen hoe jij het zou vinden om zo gehuisvest te
worden..
Er is al een te kort aan goedkope woningen en appartementen in horst dus het zou niet reëel zijn
als ze daarin gaan wonen. Bedrijven die ze aannemen zorgen voor woon units of andere
oplossing.
Geen winkels, verloedering ligt op de loer. Probeer het kleinschalig te houden.
Gewoon een goed bewoonbare locatie en niet achteraf in een of ander oud vervallen locatie
Gezinnen in woningen, jonge arbeidsmigranten kunnen ook in aangepaste leegstaande
bedrijfspanden of leegstaande winkels. Verder worden er vaak units bij de bedrijven geplaatst,
dit is in mijn ogen de beste locatie. Maar Sun Power wil voornamelijk Roemenen op de camping
in Melderslo huisvesten. Ik weet niet of het inmiddels anders is, maar de voorgaande jaren
hebben wel geleerd dat het veelal de arbeidsmigranten uit het Oostblok waren die voor overlast
in de vorm van inbraken en dergelijke zorgden. Misschien dat hier ook de onrust door ontstaan
is. Ik zelf zou ook twijfelen aan de veiligheid . En Sun Power spreekt van eerst even tijdelijk een
kleinere groep en daarna van permanente huisvesting van een grote groep op deze camping;
Helpt mee aan de integratie
Het moet wel een menswaardige woon/slaap en leefomgeving zijn, met ontspannings mogelijk
heden.
Ik vind dat er al veel te weinig betaalbare huurhuizen zijn in de gemeente. ..mijn kinderen
wachten al 3 jaar op een huurwoning
Ik vind dat wanneer hier mensen van buiten Nederland komen zij zelf voor woonruimte moeten
zorgen (vooraf). Dit moet ik ook als Nederlander. Deze migranten dienen ook geen
voorkeursbehandeling te krijgen.
Ik vind het niet belangrijk waar ze gehuisvest worden, als het maar een plek is waar de
arbeidsmigranten fatsoenlijk kunnen wonen.
Ik zou het niet weten, wel dat het menselijk is, zoals wij ook willen wonen, dat verdienen zij ook
In woningen van bv Wonen Limburg vind ik niet oke, omdat er veel inwoners uit onze gemeente
minimaal 5 jaar moeten wachten op een huurwoning.
Deze mogen niet naar arbeidsmigranten gaan. Beter is om ze op een camping in woonunits te
huisvesten. Ik vind ook in koopwoningen die eigenaren verhuren aan bv Polen ook niet de beste
optie, deze mensen werken hard maar de huizen verpauperen en je zou er maar langs wonen
met je koopwoning.
Leegstaande bedrijfspanden wel fatsoenlijk verbouwen voor bewoning
Maar niet in grote concentraties
Mensen die hier werken moeten ook fatsoenlijk gehuisvest worden.
Moeten niet in groet getale in of nabij dorpskernen geplaatst worden. De uitzendbureau's moet
niet alleen aan hun eigen gewin denken.
Niet zo maar in bestaande woningen, er zijn veel te weinig woningen en de wachttijd voor een
huurwoning is veel te lang.
Nu teveel in huizen gehuisvest
Meerdere volwassen bij elkaar geeft altijd overlast
Polen zijn altijd buiten en zeer luidruchtig in praten en doen tot savonds laat Wiet roken en veel
nuttigen van alcohol
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Spreiding en netjes huisvesten. Een paar op een camping is prima. (Zelfde geldt voor huizen: niet
10 man in een huis met 1 douche.) Deze mensen verdienen een net onderkomen. Dus niet te
veel op 1 plek proppen omdat dit financieel aantrekkelijker is. Als je er netjes mee omgaat is de
overlast (hopelijk) ook minder. Daarnaast helpt het als de buurt ook echt minder overlast
ondervindt. Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld veel drugs gedeald door polen (of in ieder geval
vanuit poolse auto's). Als dergelijke zaken aangepakt worden zal er minder protest zijn op komst
van nieuwe arbeidsmigranten.
Verspreiden over diverse dorpen , niet te veel bij mekaar , dat leverd vaak problemen op .
We zouden ons misschien allereerst af moeten vragen of we zoveel arbeidsmigranten wel
hierheen moeten halen. Dit alleen om in macrobedrijven en megaloodsen te laten werken die
het bezit zijn van slechts énkele rijke (buitenlandse) investeerders. Vraag is of dit onze
Néderlandse economie iets brengt, want de belastingen sluizen ze toch naar het buitenland...
Wel adequaat en netjes.
Wel een fatsoenlijke ruimte en ontspanning
Wel met faciliteiten en enige privacy
Zo kan vernieling van de leegstaande panden tegen gegaan worden.
Zorg dat arbeidsmigranten gewoon worden verspreid in de huidige woningen of bouw verspreid
in de dorpen en steden tijdelijke huisvesting. Maar plaats niet meer als 6 mensen in een woning.
Zorg eens voor minder arbeidsmigranten, meer opleiding voor eigen mensen en beter betaalde
banen voor eigen mensen. Daar heeft de economie veel meer aan dan al die low-level
werkgelegenheid.
Zou je zelf op een camping willen "wonen" na een dag werken?
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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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