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1. Rechte tellingen
Arbeidsmigranten
Camping De Put in Ottoland heeft een nieuwe eigenaar. Op een deel van de camping wil hij
arbeidsmigranten gaan huisvesten. Het plan is dat er 100 chalets met ieder twee slaapkamers komen,
dus maximaal 200 arbeidsmigranten. Gemiddeld wordt er een bezetting van 60% verwacht. Met
arbeidsmigranten worden werkende mensen bedoeld, die naar Nederland komen om hier arbeid te
verrichten.

1 Kun je een positieve en/of negatieve ervaring beschrijven
die je zelf hebt gehad met arbeidsmigranten?
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Als erniet teveel in een woning zitten kan het best goed gaan
Arbeidsmigranten hebben interesse in lokale samenleving, zoeken gezelligheid.
Arbeidsmigranten zijn hard nodig om de productie van de bedrijven in Molenlanden op niveau te
houden. Ze doen veelal werk waar Nederlanders hun neus voor ophalen, maar wat wel moet
gebeuren.
Bij ons in het dorp zijn er al jaren arbeidsmigranten, geen lat! Doen hun boodschappen bij de
winkels! Prima
Binnen het internationale bedrijf waar ik werk brengen ze vakkennis in
Dat sommigen hard hun best doen om te werken
Er wonen een aantal arbeidsmigranten in mijn dorp en deze zijn uitermate vriendelijk en doen
mee met activiteiten in het dorp (mede doordat zijn ook kinderen hebben die hier naar school
gaan).
Er wonen er een aantal in een sociale huurwoning in de straat. Geen last of overlast van
Er zitten genoeg arbeidsmigranten in de huizen om ons heen, maar we merken er niets van.
Fijne mensen die hard werken en goed in omgang zijn.
Goede arbeidskrachten, die zich in het algemeen prima aanpassen en gedragen, beter dan menig
Camping bewoner van autochtone zeker.
Hard werkende mensen die in Nederland kans zien hun economische situatie te verbeteren.
Hard werkende mensen.
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Harde werkers (3x)
Heb Pools gezin naast me wonen, prima gezin!
Hebben naast ons gewoond(6a 7 Poolse mensen) 1 keer last, er wat van gezegd en het was over.
Hele harde werkers
Ik ben kind van arbeidsmigranten
Ik heb diverse buitenlandse collega's gehad uit oost Europa en Afrika, geen verkeerd woord of
reactie meegemaakt
Ik ken alleen britten/schotten en een enkele Duitser/Pool. Prima lui.
Ik ken diverse, zowel hoger opgeleide, als vaktechnisch opgeleide arbeidsmigraten. Allen
hardwerkende mensen en goede bijdragen leverend aan Nederland.
Ik ken een vriendelijke Poolse jongen die bij mij op de sportclub zit en in de kassen werkte. Hij is
inmiddels terug naar Polen.
Ik werk veel met migranten. het zijn bijna allemaal mensen die hier komen met de beste
intenties.
In de tuinbouw kom ik voldoende mensen tegen die hard werken
In mijn vrijwilligerswerk heb ik ervaring met Poolse arbeidsmigranten. Goede ervaringen
In Streefkerk huren arbeidsmigranten kamers in een woning. Geen enkele overlast, juist erg
aardig en ook in de winkels heel voorkomend.
Ja zeker
Maaltijd met vluchtelingen etc.
Man uit Bulgarije kwam als vrijwilliger helpen bij ons.
Meestal worden hun gebruikt voor het werk waar Nederlanders te beroerd voor zijn... maar ik
heb er geen negatieve ervaringen mee.
Mensen die willen werken mogen welkom zijn. En die ken ik.
Mensen hebben toegevoegde waarde in onze samenleving
Ook migranten moeten gehuisvest worden in de buurt van de werkomgeving
Oude huis verhuurd aan arbeidsmigranten. Altijd fijne hulpzame mensen die hard wilde werken
en hielden van gezelligheid. Ze waren wel altijd als stelletjes wat invloed zou kunnen hebben
Pool, die na jaren "gastarbeiderschap" een vaste baan heeft in Gorkum.
Poolse leerlingen zijn heel gedreven op school
Prima klanten en ervaringen
Verhuur al 11 jaar aan deze mensen,overwegend pos.ervaringen.
Vriendelijk en soms behulpzaam. Houden woonomgeving netjes.
Woon naast arbeidsmigranten en gaat goed. Ze gaan vroeg werken en komen rond 5 uur thuis,
maar gaan doordeweeks vrieg naar bed en vaak weekend naar huis. Af en toe feestjes.. maar dat
is bij Hollanders ook. Als het dan te veel lawaai is ga je er naar tie en wordt t opgelost.
Ze doen werk dat anders niet gedaan wordt, ze werken hard en lang.
Ze doen werk waar Nederlanders niet voor te porren zijn.
Ze willen graag werken en of helpen en het goed doen ,het moet wel van 2kanten komen .
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Negatieve ervaring:








































(geluids) overlast, luidruchtige Polen met drank op
2 Motor vrienden verongelukt door een dronken appende arbeidsmigrant. 1 op slag dood de
andere invalide.
Agressief, stoned, stelen, grote mond, luidruchtig
Alleen dat het uiterlijk van de huizen waar ze in wonen zo vaak een uitgeleefde uitstraling heeft
door kapotte, te kleine gordijnen of handdoeken voor de ramen e.d.
Als ze onder elkaar zijn veel overlast en drank maar ja wat wil je als je van huis ben en in heet
weekend je eigen moet vermaken
Asociaal en intimiderend gedrag op de werkvloer. 'dom houden' als het hun uitkwam
Asociaal weggedrag.
Behoefte doen in mijn tuin; blikjes in tuin gooien
Bijna nooit te verstaan of te begrijpen.
Brut
Communicatie problemen, cultuur verschillen
Criminaliteit stijgt
Criminelen, oplichters, indringers in de maatschappij
Cv's met misleidende info aangeboden (diploma stond erop maar was niet in bezit), valser dan
vals spreken over collega's, collega's onterecht zwart maken.
De Poolse migranten die hier recentelijk hebben gewoond waten meestal dronken aan het vissen
en geen positieve bijdrage
Diefstal, asociaal gedrag, intimidatie
Dit was ook op een camping en binnen een jaar sloeg de verpaupering toe
Dominant gedrag (Litouwse man)
Drank en geluidsoverlast
Drank herrie asociaal
Drank misbruik, geen aanpassing aan onze cultuur.
Drank rijgedrag
Drankgebruik
Drankmisbruik en geluidsoverlast
Dronken en agressief
Dronken en vervelend gedrag (schelden, ruziemaken, lastigvallen) in de plaatstelijke kroeg
Dronken Polen. Uitgewoonde huizen zoals op de Buitenhaven in Nieuwpoort.
Een dronken Poolse man viel mijn oppasmeiden lastig
Enige jaren geleden zelf 2 Poolse jonge mannen in huis gehad in de hoop dat we werk voor hun
zouden kunnen vinden. Werk gevonden in Rotterdam en nooit meer iets van ze gehoord.
Fietsen stelen/geluidsoverlast/overlast parkeren werkbussen/verloedering tuin/omgeving
Geluidsoverlast ,dronkenschap,vdiefstal
Geluidsoverlast en intimiderend gedrag
Gemeente Molenlanden komt haar afspraak over naleving niet na. Handhaving cd openbare is
zwak geregeld
Gestolen bij de buren
Geven vaak overlast door drankmisbruik
Gewerkt in de kantine van de Merwede, ze war3n niet altijd netjes tegen ons vrouwen.
Grote groepen die met vrije dagen over straat gaan , vaak veel drank gebruik , maar dit geld ook
voor andere bevolkingsgroepen .
Heb arbeidsmigranten als buren gehad; weinig aansluiting en geleende fiets door dronken
buurman beschadigd teruggebracht
Heel veel geluids overlast
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Huishoudelijk meestal niet de netste menseno
Iemand dreigend en onverstaanbaar praat met een andere migrant
Ik ben buschauffeur en krijg regelmatig dronken arbeidsmigranten in de bus. Ze zijn vaak
luidruchtig en onbeschoft. Ze spreken geen Nederlands en vinden vrouwen minderwaardig is mij
gebleken.
Ik kom er regelmatig tegen bij de Jumbo, het enige wat er gekocht wordt zijn blikken bier. Verder
staan ze je dochter van top tot teen te bekijken.
Ik voelde mij (vaker) geïntimideerd door arbeidsmigranten die mij constant bleven (aan)kijken en
mij achternalopen.
Ik weet dat ze hier in de buurt ingebroken hebben.
Ik woon naast arbeidsmigranten. Momenteel een rustige periode vanwege het seizoen maar met
mooi weer een wietlucht, hoop gebral en gezeur. Waar zij niets aan kunnen doen maar waar de
pandeigenaar verzaakt is dat het een haveloos hok is waar ze wonen, ze doen er totaal niets aan.
In hun eigen taal praten en dan naar je kijken dus het idee geven dat erover je gepraat wordt wat
je niet verstaat
In verleden meegemaakt dat er geluidsoverlast en rommel achtergelaten werd.
Inbraak na klussen bij een woning in de buurt
Ja travel ieren laten veel zooi achter, onbeschofte in omgang, niet betalen, hard rijden met auto,
opdringerig aan de buurt. Werken snachts. Heel opdringerig onbeschoft in winkel of pomp
Jankt er wel van af wie , maar geen moslims om
Kwam als vader in klaslokaal binnen tijdens lestijd en zonder afspraak en misdroeg zich ernstig
(was in Amsterdam).
Laten een puinhoop achter/verstopte wc's enzo
Mensen die worden lastig gevallen en overlast veroorzaken
Met 4 of 5 in 1 huis. Heel luidruchtig. Gaan 's avonds pas leven. Lees 's nachts.
Mirgranten uit het Oostblok maken er een grote rotzooi van!
Nemen geen deel aan sociaal leven in de directe omgeving dat wantrouwen geeft.
Nemen het werk af van de lokale bevolking en houden zich over het algemeen niet aan onze
standaarden. Bovendien komen ze alleen hier om dat NL zulke gunstige regels heeft, en zo
omzeilen ze de wet.
Niet lijfelijk maar wel dat ze hier komen, werken een week of misschien 2 en gaan daarna in de
ziektewet. Krijgen een uitkering en vervolgens zitten ze alweet in hun eigen kand met onze
centen.
Onbetrouywbaar en crimineel
Onveilige werksituaties vanwege taalbarriere
Onze cultuur afwijzen
Op vaka
Op vakantie geweest op een park waar ze verbleven
Op Zuid-Hollandse eilanden verpauperen vakantieparken door arbeidsmigranten.
Openbare dronkenschap
Overlast (2x)
Overlast als gevolg van drankgebruik
Overlast door geluid / drank
Overlast door overmatig drankgebruik met de daarbij gepaard gaande agressie en herrie.
Overlast en geen communicatie mogelijk
Overlast!
Passen zich niet aan, verloederen huisvesting, wat in kleine gemeenschappen grote impact heeft.
Zie bijvoorbeeld in Brandwijk
Rijden met drank op, overlast
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Rommel op straat, auto repareren en dan grote olievlekken achterlaten.
Rondhangen buiten
Ruimen hun vuilnis rondom huis niet op. Omgeving en huizen waar ze wonen verpauperen
omdat er niets aan gedaan wordt.
Slecht rijgedrag
Teveel in een wijk bij elkaar, dat je jezelf in het buitenland waande
Tijdens vakantie in bungalow park veel geluidsoverlast in de avond en nacht
Urineren in mijn tuin en afval in de tuin gedumpt (dronken)
Veel alcohol drinken
Veel bij elkaar zonder vermenging geeft eenzaamheid en verveling en daardoor overlast
Veel drinken en feesten
Veel geluidsoverlast
Veel herrie en overlast door drank
Veel meer mannen dan vrouwen, meerendeel zware drinkers.
Veel overlast en drank gebruik in weekenden
Veel overlast met drank en geluid en heel veel auto"s
Verjaging van campinggasten
Verpaupering van woningen
Verwaarloosde huizen, dronkenschap, geen binding met omgeving
Wat diefstal uit de Kringloopwinkel van Gain
Wel last van polen, die dronken aan het vissen zijn en vervelend doen
Woon zelf tussen migranten veel drank en geluids overlast
Ze drinken overmatig als ze vrij zijn Enrijden met de auto onder invloed
Ze lopen gewoon weg als iets naar hun zin gaat
Ze maken rommel. Ruimen niets op. Zijn heel vaak dronken. Asociaal.
Ze passen zich niet aan nederland aan.
Ze pikken de banen in van Nederlanders
Ze zijn minder schoon op zichzelf en hun spullen. Vaak wordt er in het weekend veel alcohol
genuttigd
Ziggo te hnicus die heel opdringerig was
Zij veroorzaken vaak overlast, spreken de taal niet, en de positie voor werkende nederlanders
verslechtert.
Zijn 24/7 dronken met de bijbehorende overlast en ruimen hun rommel niet op

Toelichting
Positieve ervaring:




Heb ook diverse Nederlandse collega's gehad die niet zo sociaal waren als
de arbeidsmigranten
Ik ben als opleider betrokken bij de opleiding van jeugdartsen. Deze
opleiding wordt gevolgd door veel Iraanse, Syrische, Afghaanse artsen. Hele
positieve ervaring met deze artsen.
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In Brandwijk (Brandwijksdijk/Kerkweg) worden al vele jaren
arbeidsmigranten gehuisvest in 2 woningen. Ondanks het soms grote aantal
- soms meer dan het aantal "eigen" inwoners, wordt hier beslist geen
hinder van ondervonden. Vriendelijke en soms ook behulpzame mensen.
Harde werkers, gaan 's morgens vroeg weg, in de avond vroeg naar bed.
Doen hun boodschappen bij de plaatselijke winkels. Er wordt wel
gedronken, maar vnl. in de weekenden. Gaan te voet naar het dorp - naar
Boerenklaas of Prima Fleur voor hun cafebezoek. Maar nooit enige hinder
gehad van (dronkenmans) overlast, In de zomer hebben ze wel eens een
gezamenlijke barbeque met muziek en zang, maar daar niet meer overlast
van dan van de Nederlandse barbeque-avonden in de buurt. Zorgen voor
hun eigen vertier.Nooit iets gemerkt van vernielingen, ruzies etc. Zijn hier
wel met eigen auto's - soms busje/leenwagen van bedrijf- Geven geen
parkeeroverlast hier. Kerkgangers op zondag zorgen voor meer
parkeeroverlast doordat zij hun auto op de meest onmogelijk manieren
wegzetten waardoor het verkeer gehinderd wordt.
Meegemaakt als bouwvakker. aardige bekwame mensen.
Mijn vorige woning die lang te koop stond tijdelijk verhuurd aan Poolse
migranten. Het huis werd gewoon onderhouden en is verkocht toen zij er in
woonden. De buurt heeft geen last van deze mensen gehad.
Werken hard en zijn altijd op tijd.
Zet geen 200 mannen bij elkaar op een park of camping, dat wordt
ellende!!
Ben van orgine westlandse,maar vorig jaar naar arkel verhuisd. Blij van
arbeidsmigranten af te zijn,veel ellende.ook een poosje enkele in de straat
gehad,waren er vier in een woning,maar op het laats woonden er
zeven.veel geluidsoverlast en vechtpartijen voornamelijk door het
drankgebruik. Stappen ook zonder problemen dronken achter het
stuur.Veel parkeerproblemen,meerdere busjes en privewagens op een
adres.van hun huis en de omgeving schoonhouden hebben de meeste ook
nooit gehoord.
Dit kan je de campingbewoners van De Put en ook zeker de inwoners van
de omliggende dorpen niet aan doen
Goed Nederlands is een vereiste, en zich aanpassen aan onze cultuur.
Ik heb dus goede en slechte ervaringen. We hebben deze mensen nodig
voor werkzaamheden die Nederlanders niet meer willen doen of slechts
kortstondig willen doen.
Daarnaast heb ik ook wel de ervaring dat arbeidsmigranten veelal niet heel
betrouwbaar zijn en crimineel gedrag met zich meebrengen.
Ik weet dat in Nieuwpoort (Vesting) één woning van een particulier
verhuurd wordt aan arbeidsmigranten. Deze wonen wel met twaalf
personen (of meer) in één woning. Hoe denken jullie te kunnen controleren
dat er in de chalets één persoon per kamer woont?
Negatieve ervaring door groepen bij elkaar.
positieve heb ik van 'normale'nette gasten die ook redelijk nederlands
kennen
Op een vakantiepark zijn onze dochters een keer lastig gevallen door een
aantal dronken polen die daar gehuisvest waren.
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Regelmatige ontmoeting in de supermarkt. Zij kopen daar alcohol, terwijl zij
al behoorlijk naar alcohol ruiken. Stappen dan ook nog gewoon in de auto.
Veel geluidsoverlast, ze leven buiten, drinken veel en zijn erg aanwezig,
onveilig gevoel
Wij zijn een keer op een bungalow park geweest met heel veel
arbeidsmigranten en dat is de naarste vakantie geweest die we ooit hebben
gehad! Hele agressieve sfeer, veel dronken mensen en rommel.
Ze spreken en verstaan geen woord Nederlands, zijn hier ook te kort om het
te leren, hebben niet de bedoeling hier te blijven. Zijn feitelijk te vergelijken
met economische asielzoekers, waarvan het beleid is dat we ze hier niet
toelaten! Ze leven in een eigen wereldje met hun eigen gebruiken en
cultuur, Veelal jonge mannen, die herrie maken, bier zuipen, rommel
maken, de buurt onveilig maken en ruzie zoeken. Waarom zou dhr.Kramer
anders in Hoeven (noord brabant) een soort zwaar beveiligd kamp
neergezet hebben in een voormalig AZC met hoge hekken, cameratoezicht,
nachtklok enz.enz.
Zelf geen ervaring maar weet van mijn dochter die in de Bollenstreek woont
(omgeving Noordwijkerhout dat er behoorlijk wat overlast wordt ervaren
omdat zij veel bij elkaar wonen in een straat of woning.
Hoor van mensen die er naast wonen in ons dorp geen klachten, het is
minder gezellig, dat wel en er wonnen er in Groot-Ammers inmiddels heel
wat.
Ik begrijp het nut en de noodzaak van arbeidsmigranten en ben voor
gespreide huisvesting.
Ik kom in Giessen-Oudkerk geen herkenbare inwonende arbeidsmigranten
tegen. Hooguit werkende groepjes bouwvakkers die elders wonen.
Ik wil alleen maar dat ze zich NIET afsluiten van de Nederlandse cultuur
maar zich aanpassen. Ik begrijp dat ze een stukje eigen cultuur ook willen
bewaren maar dat mag niet in botsing komen met de onze
Nooit te maken gehad met arbeidsmigranten.
Op de camping komen vaste gasten uit de regio. Deze mensen komen om
rust te zoeken vanuit bv de stad. Als er een concentratie van
arbeidsmigranten komt bederft dat de sfeer en rust. Ik zou me niet op mijn
gemak voelen laat staan als je kinderen hebt! Het zijn geen gewone
gezinnen. Maar over het algemeen mannen die er een totaal andere
manier van leven op na houden. Nu kun je nog redelijk gerust je kinderen
alleen naar de Put laten fietsen. Dat zou ik als ouder niet meer doen..... Het
hele plan tast de leefbaarheid aan.
Persoonlijk ben ik geen arbeidsmigrant tegengekomen. Naar mijn mening is
huisvesten van arbeidsmigranten OK als er ook een wens is om migranten
aan te nemen voor werkzaamheden. Dat maakt toekenning op aantallen
arbeidsmigranten naar mijn mening niet goed, er zou doelgerichter
gehandeld moeten worden. Meer in het algemeen zouden
arbeidsmigranten een tijdelijke status moeten hebben, Primair zouden
autochtonen aan het werk moeten / geholpen moeten worden te werken.
Tot op heden is er in mijn directe omgeving nog geen sprake geweest van
contact met arbeidsmigranten. Helaas wordt vooral het beeld via de media
afgegeven dat arbeidsmigranten alleen voor problemen zorgen, dit is in
naar mijn mening een slecht beeld.
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Weet niet



Wat een rare en stigmatiserende vraag! Arbeidsmigranten zijn mensen net
als iedereen. Dus zowel aardige als minder aardige mensen.
Wel arbeidsmigranten die in onze buurt woonden. Geen problemen of
negatieve ervaringen. Daarentegen ook geen bijzondere positieve
ervaringen. We hadden nauwelijks tot geen contact. Ze trokken met elkaar
op en integreerden niet in de omgeving
Ik heb eigenlijk beide vanuit mijn werk bij de politie. Het zijn eigenlijk net
mensen ;-)
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2 Wat vind je van het plan om arbeidsmigranten te
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Beter samen in de polder dan met ze 5 in een woonhuis. In Alblasserdam worden
soms in 1 straat zeker 8 huizen volgestopt met arbeidsmigranten. Mèt de nodige
overlast.
De vraag is erg simpel gesteld, zonder verdere toelichting over de uitvoering. Het is
een goed plan, mits zorgvuldig wordt gehandeld. Het lijkt mij verstandig om de
inwoners rondom 'de put' (molenlanden) via een klankbordgroep oid te informeren
over de huidige plannen. Ik heb ook nog een vraag naar de gemeente: 'Wat is de
beweegreden van de nieuwe eigenaar van 'De Put' om dit project op te zetten?'
Die mensen zijn welkom en nodig in Nederland en moeten ergens (betaalbaar)
wonen.
commercieel zal het voor de nieuwe eigenaar ook wel voordeel hebben.
Een beperkt aantal moet kunnen
Er kan positieve impuls uitgaan van huisvesting op camping de Put. Met de huidige
bezetting zijn investeringen geen haalbare kaart. De schrikbeelden die op de
inspreekavond zijn opgeroepen zijn op niets gegrond.
Er m
Goed plan mits er toezicht en hulp is voor deze mensen, het lijkt me wel van belang
dat ze enigszins integreren om zich ook buiten de camping te kunnen redden
Het kan een goed plan zijn als het echt goede woningen voor de mensen zijn en er
niet alleen in huisvesting maar ook in het leren van de taal/ het leven in deze
omgeving geïnvesteerd wordt. Als het naast gewone campinggasten zou bestaan
moet ook die groep goed meegenomen worden in het proces( voorlichting en waar
mogelijk) inspraak
Het positieve is dat er geen sociale huurhuizen bezet worden.
Ik vind het goed dat er een mogelijkheid is om te werken voor mensen die naar
Nederland komen met de hoop op een betere toekomst.
In principe een goed plan wanneer gebrek aan andere soorten huisvesting ontbreekt.
Ook in onze regio werken veel arbeidsmigranten. Dit betekent dat we ook onze
verantwoordelijkheid moeten nemen om goede huisvesting voor ze te regelen.
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Op zich een goed plan, echter de afstand naar het dorp met winkels/cafe/cafetaria is
vrij groot, ligt dan vrij geisoleerd. Kan een optie zijn om op het terrein ook dergelijke
goede voorzieningen te starten. Komt dan ook ten goede aan de camping gasten. Als
er bij elk chalet ook voldoende parkeergelegenheid is, zal de rest van de camping en
VVAC hier weinig last van hebben. Tevens duidelijke afspraken maken met
campinggasten en werknemers/arbeidsmigranten. Bekijk eventueel de
mogelijkheden voor 2 gescheiden gedeeltes van de camping met een eigen
in/uitgang.
Op zich een goed plan, mits er voldoende afstemming is met de 'vaste recreanten'. Er
moeten goede afspraken worden gemaakt. Aantallen moeten ook evenwichtig zijn.
Dus niet aanzienlijk meer arbeidsmigranten dan recreanten.Er moet voldoende
rekening worden gehouden met de belangen van de recreanten.
Wat vinden de mensen op de camping er van? Die hebben pas echt recht van
spreken.
Wie goed doet goed ontmoet, een stukje naastenliefde kunnen we toch wel geven
Zie boven, als er een wens is deze mensen aan werk te helpen prima. Alleen in het
geval voor een tijdelijk karakter. daar moet wel eerlijk over worden gecommuniceerd
zodat het voor de migrant een duidelijke eigen keuze is. Uitbreiding van de camping
om meer migranten te huisvesten vind ik onacceptabel.
Zolang er geen overlast is, geen probleem. Let wel, mensen met een andere culturele
achtergrond dienen zich wel aan te passen en zich netjes te gedragen. Toezicht is
noodzakelijk en de campingeigenaar dient hier ook voor te zorgen. Het kan niet zo
zijn dat de gemeenschap opdraait voor eventuele problemen en de campingeigenaar
maar incasseerd.
Zolang er maar wel duidelijke regels zijn zodat niet de andere mensen of juist
andersom, er last van heeft. Kortom, regels zodanig zodat geen van beide partijen
voordeel heeft om de andere partij te benadelen.
Alles staat of valt met goede afspraken én toezicht. Als één van beide of allebei
ontbreken, wordt het niks
Als ze op een kluitje zitten zal er nooit sprake worden van integratie in de Hollandse
samenleving.
Bang voor overlast van campingbewoners en ook voor de voetballertjes die met de
fiets naar het sportveld komen.
Ben van mening dat zo weinig mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van
buitenlandse krachten. Het ondermijnd de arbeids ethiek en juiste betalingen vsn
Nederlandse vakmensen/ werkers
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Camping de put is een kleinschalige camping waarbij het toevoegen van
arbeidsmigranten voor een scheve verhouding zorgen.
Neem als voorbeeld Camping Droomgaard in Kaatsheuvel, deze camping heeft 650
plaatsen . De eigenaar en gemeente hebben tonnen geinvesteerd om zaken zoals
registratie en brandbeveiliging op orde te brengen. Toch zijn er politie invallen,
gemeente wil vinger aan de pols houden en komen dan ook regelmatig controleren.
Ondanks de controles wrden er toch misstanden aangetroffen.
Deze caravans staan op een afgeschermd deel van de camping, dat is bij De Put niet
mogelijk.
Je wilt de kinderen op de camping toch niet blootstellen aan dingen zoals
poltiecontroles.
Droomgaard is recent aangewezen tot veiligheidsrisico gebied. Zelfs migranten die
daar wonen vrezen voor hun veiligheid. In een interview met een krant verteld een
bewoner; elk weekend zijn er vechtpartijen, alcohol en drugs, vaak loopt het uit de
hand. Veel mannen die niet in avond naar buiten durven, als vrouwe word het al
helemaal afgeraden.
Het is een risico gebied geworden na een reeks incidenten zoals steek-en
vechtpartijen, verboden wapen en drugsbezit, illegale bewoning en overlast door
dronkenschap. De politie krijgt veel meldingen en signalen over verstoring van
openbare orde en gevoelens van onveiligheid bij inwoners.
Dit moet je als gemeente niet willen. Al zou je maar 10% van die ellende hebben.
Heeft de politie daar wel voldoende mankracht voor en wat gaat het de gemeente
wel niet kosten!
Denk ook eens aan de huisarts en tandarts, er is er in het dorp één die ook
spoedgevallen behandelt. Krijgt hij er ineens honderden patienten bij??
Dit gaat ten koste van de snelheid waarmee de eigen dorpsbewoners geholpen
kunnen worden
Bij ongeregeldheden is er dan wel snel politie voorhanden?? Er zijn maar weinig
agenten in de gemeente.
De Put is nu ook een plaats waar vaak dorpsbewoners naartoe komen om een dagje
te zwemmen. Die zullen nu niet meer snel gaan, er is dus een recreatieplaats voor
bewoners minder
Camping is niet een bestemming voor arbeidsmigranten. Laat de mensen op die
camping vooral kamperen.
Clusteren van mensen die geen actief deel uit maken van de samenleving leidt tot
ongewenste situaties waar in no time geen vinger meer achter te krijgen is. (illegale
praktijken, mensenhandel, afrekeningen)
Dat wordt een grote zuipende herriemakende zooi. Het is echt ern drama voor de
recreanten die daar rustig van hun vakantie willen genieten. Om nog maar te zwijgen
over alle spullen die zullen verdwijnen. We zien dat hier op het dorp waar er ook veel
wonen ook, dat tegen de tijd dat de arbeidsmigranten naar huis gaan voor vakantie
er soms complete tuinsets en dergelijke verdwijnen.
De geisoleerde ligging t.o.v. doorsnee nederlandse gemeenschappen met winkels e.d.
en het risico van het drankgebruik door Oost-Europeanen en de gevolgen daarvan op
de toevoerwegen ( m.n. de N214).
De normen en waarden liggen in de Molenwaard iets anders als in Oost Europa. Nou
is dat opzich geen probleem mits men kleinschalig en verspreid wordt gehuisvest.
Maar op zo'n grote schaal is dat naar mijn mening vragen om problemen, zeker op de
lange termijn.
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Dit is een commercieel besluit van de eigenaar. Blijkbaar is dit meer rendabel dan
campinggasten huisvesten. Geen idee of dit qua bestemming of vergunningen
haalbaar is
Dit is een vreedzaam, veilig dorp. Dat er vermeld werd dat er extra beveiliging zou
komen, zegt al genoeg, lijkt mij.
Een camping is bedoeld om te recreeren niet om huisvesting van migranten
Een camping is bedoeld voor ontspanning en niet voor permanente bewoning.
Doordat de migranten goedkoper wonen kunnen ze tegen lagere tarieven werken.
Dit benadeeld werkenden met een eigen,-of huurwoning.
Een camping is voor recreatie niet voor (tijdelijk) huisvesting van migranten.
Enkele mensen plaatsen zal geen probleem zijn maar zoveel bij elkaar in een vrij klein
dorp is teveel
Gaat overlast geven. Wil je een slijterij beginnen dan moet je daar zijn!
Het is een recratieterrein waar niet permanent gewoond mag worden. Niet door
recreanten en dus ook niet door anderen. De bestemming is nu recreatie en niet
wonen. Wederom wordt door een slimme inwoner geprobeerd heel veel geld te
verdienen door een bestemmingsplan te laten wijzigen voor eigen winstbejag. ( vgl.
Programma De Hoeken). Uiteraard moeten deze mensen ergens wonen maar de
gemeente moet ook zuinig zijn op open ruimten en recreatieterreinen.
Het is niet goed zoveel arbeidsmigranten bijelkaar te zetten. Je krijgt getto vorming
en geen integratie.
Het is nu al erg druk en ze zullen voor de dagelijkse boodschappen toch
molenaarsgraaf intrekken.
Het word dat veel drukker en onveiliger voor de kinderen die er langs moeten op weg
naar school
Ik denk dat de sfeer van de camping verdwijnt. Denk ook dat het beter is om
migranten te spreiden over de kernen ipv centreren.
IK hoop dat de raad van de gemeente Molenlanden een helder en wijs besluit in
neemt en hier geen medewerking aan te verlenen de deze plannen niet toe te staan
en zo'n beslissing zal veel waardering op leveren van campingbewoners maar zeker
ook van onze eigen inwoners van de omliggende dorp
Ik ken wel verhalen van overlast doordat er een groot verschil in cultuur is. De
immigrant neemt culturele gebruiken mee en voert die onwetend uit en de
autochtonen zijn verbaasd en hebben weinig begrip. Dat schuurt soms
Ik vind 200 wel heel veel. Misschien goed om kleiner te beginnen
Ik vind het aantal en daardoor de concentratie op 1 plaats heel onverstandig.
Ik vind niet dat de vorm van de huidige recreatie daar aangetast mag worden
In een huisje met 2 slaapkamers komen geen 2 mensen maar 4 ze werken vaak in
ploegendiensten en duiken in elkaars bed.
Er zou iemand permanent toezicht moeten houden, en een degelijke afscheiding van
de gewone campeerders.
Heel slecht plan om zo veel buitenlanders bij elkaar te zetten....ze hebben geen
recreatie mogelijkheden in de buurt. Wij zijn ingericht op kleinschalig onderbrengen
van arbeidsmigranten. De Polen die hier wonen zitten met meerdere mensen in 1
huurhuis. Het zijn er nu in Nieuwpoort al te veel.
Is alom bekend mensen met een bepaalde achtergrond bij elkaar plaatsen geeft
regelmatig overlast , beter verspreiden passen zich dan ook beter aan .
Kan misschien wel een nieuw oranje dorp worden zonder goede controle en ik denk
dat het parkeer problemen geef bij de voetbal.
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Laat ze intergreren ipv van alles bij elkaar te zetten en een soort getto te vormen.
laat ze met max 3 personen ergens onderdak zoeken en niet zoals nu gebeurt met 10,
11 man in één huis. Dit geeft ook alleen maar overlast. dus max 3 a 4.
Midden in het Groene Hart, van alle kanten zichtbaar. Locaties waar ook autochtonen
geen woningen e.d. mogen bouwen.
De Put is een planologische misser uit het verleden. Moet zo klein mogelijk blijven, of
uitsterfbeleid. (de opstallen).
Rust en leegte in de polder
Mijns inziens kunnen migranten het best verspreid over dorpen/steden worden
gehuisvest voor betere integratie. Veel migranten bij elkaar kan overlast veroorzaken.
Kan me voorstellen dat campinggasten die al vele jaren op de Put staan hier bang
voor zijn en de locatie ligt dusdanig afgelegen dat passend toezicht lastig is.
Naar mijn mening is het wenselijk mensen binnen een gemiddelde en gemengde
gemeenschap/wijk/buurt te plaatsen, niet op een dergelijke afstand als op dit
recreatie terrein.
Op zich geen probleem, mits niet te groot opgezet. Problemen ontstaan overal, niet
alleen met arbeidsmigranten overigens, als het aandeel nieuw c.q. vreemd te groot
wordt
200 personen is op de put veel te veel. zo ontstaan een enclave i.p.v. dat mensen
integreren. 10 a 20 mensen is een reële verhouding
Op zich is er niets op tegen om arbeidsmigranten te huisvesten, alleen het getal van
200 is te veel. Ook t.o.v. het aantal campinggasten. Bovendien ligt het gebied
afgelegen en is er voor de arbeidsmigranten weinig te beleven in de vrije tijd.
Conclusie: arbeidsmigranten op zich geen probleem, maar op een kleinere schaal.
Toestanden zoals hierboven beschreven willen we niet in Ottoland. De
planomschrijving die hierboven staat is overigens niet volledig. Fase twee is reeds
ingepland, daarvoor moet een substantieel deel van de stacaravans wijken en daar
komen dan nog eens 50 chalets! Ook wil dhr Kramer, naar eigen zeggen de lege
plaatsen opvullen met chalets, dat zijn er nog eens zo'n 30. We spreken dan dus al
over 360 personen. Alle families zullen verdwijnen van de camping, want wie wil hier
nu tussen zitten. Uiteindelijk wordt het een zwaar beveiligd park (dhr.Kramer weigert
ook het woord camping te gebruiklen) waar in fase 3 en fase 4 op alle plekken (290)
chalets zullen staan (want dat is het verdienmodel) en niet de huidige
campinggasten. 2x eerder mochten vorige eigenaren (met goede bedoelingen) geen
huisjes bouwen op de Put. Waarom zou deze opportunist, die alleen maar zoveel
mogelijk geld wil verdienen wel toestemming krijgen? Molenlanden jaagt toeristen
weg als ze mee gaan in deze plannen. Bezint eer ge begint !!!!
Uit ervaring kan ik u zeggen: begin er aub niet aan!
Verschillende culturen gaat niet goed komen
We hebben in Nederland nog teveel werkeloosheid. Zorg eerst dat de werkloosheid
in Nederland afneemt.
Wij recreeeren zelf op de camping en zit daar voor mijn rust. Ben bang deze kwijt te
raken
Wij wonen er vlak bij en zijn bang voor overlast, inbraak en onveiligheid.
Zoals Ik eerder aangaf, geen ervaring met arbeidsmigranten. Maar het zijn dus geen
vluchtelingen. Bij vluchtelingen kan ik me voorstellen dat je soms moet improviseren
om huisvesting te realiseren. Het zijn mensen in nood. Maar om economische
redenen een camping tot iets anders te maken dan waar he voor bedoeld is, lijkt me,
op gevoel althans, onzinnig en onwenselijk
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Zoveel bij elkaar, dan wordt het echt een enclave. Er zijn genoeg historische
voorbeelden dat dit niet werkt. Er is geen integratie omdat ze weer teruggaan.
Verwaarlozing van huizen en dronkenschap. Lijkt me niet prettig voor overige
campinggasten. Als die daardoor verdwijnen wordt het een tweede fort Oranje




Dat moet die eigenaar van De Put zelf weten.
Er zijn voor- en nadelen. Zo blijft goedkope woonruimte beschikbaar voor permanent
wonen. Maar het bemoeilijkt integratie als je niet tussen Nederlanders woont.
Het zijn inkomsten voor het park , maar geeft ws. overlastvoor de kleine dorpen in de
omgeving.
Ik ben niet op de hoogte van de concrete omstandigheden.
Ik heb niet genoeg informatie (feiten) om daar een mening over te kunnen vormen.
Wat zijn vooroordelen en onderbuikgevoelens? Kloppen deze met ervaringen elders
Wat zijn de ervaringen (feiten) elders? Wat vinden de arbeidsmigranten er zelf van?
Ik heb nog onvoldoende informatie over het type arbeidersmigrant die er komt.
(lang/kort verblijf, wel/niet voor lokale ondernemers?)
Ik kan het pa als een goed of geen goed plan beoordelen als ik meer informatie heb
over de opzet van de huisvesting, de hoedanigheid van de scheiding tussen camping
en huisvesting, e.d.
Is voor ons als buitenstaander moeilijk te beoordelen is meer een zaak voor de vaste
camping bewoners om daar goede afspraken over te maken.
Mijn meningen zijn nogal tegengesteld, vandaar géén mening.
Overdag zijn deze mensen aan het werk, dus niet op de camping. In verband met
werk de volgende dag, 's avonds normale tijd naar bed.
Vaak gaat deze groep in lange weekenden of vakanties terug naar hun gezin.
Aan de andere kant is het een grote concentratie van 'nieuwe' gasten op de camping.
Verandering van gasten ging tot nu toe zeer geleidelijk. Kan een 'samenleving' dat
aan? Het zijn geen gezinnen, maar alleenstaanden. Past dat op een recreatieterrein?
Sterk afhankelijk hoe dit begeleid gaat worden
Vind ik meer iets voor de inwoners van Ottoland. Als die het niet willen, is het voor de
arbeidsmigranten ook niet leuk.
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2.1 Om welke reden(en) vind je bovenstaand plan een goed
plan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Als we ze niet anders kunnen huisvesten en ze dat willen, lijkt me diteen prima voorziening.
Bekende ondernemers willen hun naam eraan verbinden. Arbeidsmigranten zijn dus nodig voor
hun bedrijf en voor onze economie
Dan wordt het georganiseerd zodoende worden er geen huizen ontrokken in de dorpen
De arbeidsmigranten moeten toch ergens huisvesting hebben
Die mensen hebben ook woonruimte nodig toch
Die mensen zijn welkom en nodig in Nederland en moeten ergens (betaalbaar) wonen.
commercieel zal het voor de nieuwe eigenaar ook wel voordeel hebben.
Duizenden personen zouden teveel zijn op deze plek, dit aantal moet mogelijk zijn al was het
maar uit naastenliefde
Goed voor de lokale economie
Goed voor de ontwikkeling van de camping en goed voor de werkgelegenheid tbv onze grote
bedrijven
Goede tijdelijke oplossing
Het betreft tijdelijke huisvesting. Dit zie ik liever dan dat tijdelijke huisvesting in de dorpskernen
plaatsvindt
Hoop dat de camping normale prijzen hanteert en dat de overheid daar zicht op houdt.
Huisvesting van arbeidsmigranten verspreid over de kernen brengt ook nadelen met zich mee.
Ieder mens heeft recht op goede huisvesting
Ik denk begrepen te hebben dat er een tekort is aan goede huisvesting voor deze mensen
Krijgen starters ook meer kans op een huis
Kunnen gelijk van de camping naar hun werk
Mensen hebben recht op huisvesting (rechten van de mens).
Mensen moeten onderdak krijgen
Misschien is er overlast, die is dan op 1 locatie.
We hebben arbeidsmigranten nodig nu en in de toekomst en die mensen hebben goede
huisvesting nodig. De ut is wel vrij afgelegen en de vraag is dan in hoeverre de mensen de kans
hebben t eingreren (hoewel ze waarschijnlijk merendeels tijdleijk hier zullen zijn)

15








We staan open voor migranten
Weinig andere mogelijkheden voor huisvesting
Wij hebben deze mensen nodig dus huisvestingen
Ze moeten ergens terecht en dan lijkt me dit een goede plek, mits goed toezicht, onderhoud en
handhaving van de orde
Zie boven
Zie hierboven

Toelichting












Als de camping eigenlijk te groot is om in de normale behoefte te voorzien en de migranten
worden gehuisvest om de exploitatie sluitend te maken dan ben ik tegen. Zie bovenstaande
motivatie
Deze mensen gun ik een goed plek. Vorig jaar op een camping in Bordeaux gestaan met zo'n
zelfde situatie. Geen overlast, waar misschien mensen bang voor zijn.
Door meer inkomsten kan de camping worden opgeknapt
Er is altijd iets te zeggen over het plaatsen van mensen in een omgeving. Er moet wel in overleg
met bewoners gaan (betrekken bij het plan vanaf het begin).
Het is een goede locatie, omdat er ruimte is en het terrein weinig tot niet wordt gebruikt . Echter
denk ik, met het oog op integratie e.d. dat het geen goede locatie is. Het is wel gebleken dat
wanneer bij immigratie/emigratie groepen uit landen bij elkaar blijven wonen, weinig tot slechte
integratie optreed. Mensen neigen toch tot het blijven bij hun eigen volk, met hun eigen taal en
eigen cultuur. Wij zoeken tenslotte ook op vakantie de Nederlanders op om mee te praten.
Ik vind het een goede locatie, omdat daardoor ook de camping bezoekers meer in contact komen
met arbeidsmigranten. En een camping geeft meestal mooie en positieve herinneringen.
Op dit moment worden er (in ieder geval in Groot-Ammers) steeds meer te koop staande huizen
opgekocht door bedrijven die woningen verhuren aan "expats" (lees arbeidsmigranten). Deze
woningen staan veelal in kinderrijke buurten. De naastgelegen woningen worden minder waard,
want wie wil er naast een huis wonen waar om de drie maanden nieuwe "expats' in komen. De
"expats" wonen vaak met 5 in een woning en hebben vaak allemaal een werkbus en eigen auto
waar ze mee naar Nederland komen. dit zorgt voor parkeeroverlast in de buurt.Ook de tuinen
van de woningen waar ze in gehuisvest worden, wordt niet door hun bijgehouden en het wordt
een grote bende voor de buurt.
Helaas is er op basis van het bestemmingsplan geen mogelijkheid tot weren van dit soort
praktijken. Alleen als ze overmatig overlast geven, maar dan is het al te laat. De enige die er
beter van worden zijn de bedrijven of eigenaren die arbeidsmigranten huisvesten, die verdienen
er goud geld meer.
Ik vind het een goed idee om een plek voor de arbeidsmigranten te maken. Beter dan in
woonbuurten. Wel moet er goed gewaakt worden dat de camping geen 2e fort oranje wordt.
Weinig kans op overlast
Zie boven.
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3 Om welke reden(en) vind je bovenstaand plan geen goed
plan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Aantasting van een natuurgebied, onveiligheid, verkeersoverlast (dagelijks tientallen busjes als
werkverkeer)
Als de hr kramer zijn zin krijgt kunnen wij allemaal vertrekken als vaste campinggast
Als er verre gaande maatregelen nodig zijn om deze mensen te huisvesten kan je t beter niet
doen
Als hierboven omschreven
Ben bang voor Fort Oranje camping
Daar zijn campings niet voor bedoeld
Dat gaat een grote ellende worden.
De mooie plekken worden uitgewoond en afgeleefd.
Door arbeidsmigranten met elkaar op een camping te plaatsen isoleer je ze van de samenleving,
beter is het om ze in woonwijken te plaatsen zodat er integratie ontstaat.
Een camping lijkt me geen geschikte plek
Een mix tussen andere mensen lijkt me debeste manier om in te burgeren
Er moet natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden dat het een cluster wordt van
buitenlandse mensen die hierdoor geïsoleerd raken van de nederlanders
Er zijn er al te veel hier. En zeker niet bij elkaar proppen.
Gaat ook de integratie tegen
Geen van bovenstaande argumenten, het is een goed plan.
Het huisvesten van arbeidsmigranten zou in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de
werkgever moeten zijn. Een grootschalige opvang is niet per definitie slecht en ik denk dat de Put
een mooie locatie is voor de huisvesting van een grotere groep migranten.
Het is dus WEL een goed plan
Het is een recreatiepark en géén woonpark. Mensen komen er om te recreëren.
Het kan ook geen goed plan zijn, omdat er wellicht problemen komen door de taalbrug die er is.
Ik weet verder ook niet wat voor soort gasten de camping ontvangt, maar het type gast moet er
natuurlijk ook voor openstaan en het niet gelijk afkeuren omdat er arbeidsmigranten werken.
Hoort een camping te zijn voor vakanties en niet voor arbeidsmigranten.
Ik ben dus niet tegen
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Ik ben voor!
Ik vind het een prima plan.
Ik vind het wel een goed idee
Ik vind het wel een goed plan (4x)
Ik vind wonen op een camping iets voor vakantiegangers en seizoensarbeiders. Voor langere
termijn is opname in een van de kernen beter
Ik zou niet weten waarom dit geen goede locatie zou zijn.
In dorp meer integratie
Kijk naar de ellende rondom AZCs als bijvoorbeeld bij Hoogeveen. Dat willen we echt niet. En zo
midden in de polder: wat gaan ze doen?
Laat ze opgaan onder de bevolking
Niet van toepassing
Onbekend met de situatie daar
Past niet op een camping die gekenmerkt werkt door recreatie. Het moet geen verkapte
woonwijk worden met alle overlast van dien
Te afgelegen, geen juist zicht erop
Teveel bijelkaar schrikt de mensen af en ze passen zich slechter aan want dan krijg je groepjes en
dat schept angst terwijl dat niet nodig is .
Teveel mensen bij elkaar, die niet zullen of willen integreren.
Teveel op 1 plek lijkt me niet zo handig. En verschillende nationaliteiten dicht bij elkaar is ook
vaak lastig en zorgt voor onbegrip en problemen
Veel Nederlanders zouden ook graag op dit soort locaties willen wonen en dat mag niet. Het lijkt
op ongelijke behandeling. Arbeidsmigranten kunnen ook worden gehuisvest in moeilijk
verhuurbare sociale huurwoningen.
Veelal mannelijke arbeidsmigranten afgelegen huisvesten vind ik geen goed idee. Huisvest
arbeidsmigranten in gewone woonwijken tussen autochtone burgers. Dan is de kan op
aansluiting groter en wordt getto-vorming voorkomen
Veiligheid rondom de sportverenigingen
Vind het wel een goed plan
Vraag 4 is een lokvraag, ongepast
Wel goed plan
Wij hebben helemaal geen arbeidsmigranten nodig zolang er nog meer dan 100.000 werkelozen
zijn in Nederland.
Woon in den haag in schilderswijk. Genoeg negatieve ervaringen
Zie antwoord punt 2
Zie bovenstaand.
Zie toelichting bij 2
Zie toelichting boven geen goede locatie vanwege de integratiemogelijkheden. Bovendien denk
ik dat de combinatie 2e woningbewoners versus arbeidsmigranten niet ideaal is.
Zij werken over het algemeen hard, maar gebruiken heel veel alcohol en zijn luidruchtig
Zijn de voorzieningen hier wel op orde?
Zoiets kan ook snel een broeiplaats worden voor criminele actieveteiten moet goede controle en
duidelijke afspraken gemaakt worden
Zojuist aangegeven het wel een goed plan te vinden
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Als al zijn plannen verwezenlijkt worden zijn er 150 migranten en 100 recreanten.
Heel erg veel dus en het liefst 290 plaatsen voor migranten
De afscheiding van recreanten en migranten is niet mogelijk gezien zijn getoonde plattegrond
Arbeidsmigranten zijn geen goed idee op een gezinscamping. Ze zullen regelmatig met alchohol
op over de camping lopen en rijden,dat voorkom je gewoon niet. Handhaven is niet te doen, dat
gaat veel geld en inzet van politie kosten.Geloof me,ik heb het van dichtbij mee mogen maken.In
het Westland hebben ze hun handen vol aan deze mensen.Dus mijn advies is simpel :niet aan
beginnen.
Bijzonder dat er alleen gevraagd wordt waarom het GEEN goed idee is. Als je het een goed plan
vindt of geen mening hebt, heb je niets aan deze vraag. Het komt ook niet zo objectief over.
Buiten de bebouwde kom is het moeilijk om controle te houden.
Combinatie camping met onaangepaste migranten, en waarschijnlijk 90% man, plus dat ze er om
bekend staan veel te drinken(dronkenschap) gaat niet goed komen.
Dat er arbeidsmigranten in onze omgeving nodig zijn, vindt ik wel zorgelijk. Ik weet dat er
bedrijven aan het springen zijn voor (goedkope) krachten en werknemers. Door onze
consumtiemaatschappij zijn we afhankelijk geworden van goedkope producten en diensten.
Hierdoor moet het arbeidskracht minder kosten (maar wel beschikbaar zijn). Dus ik ben ook
beetje benieuwd waar dus deze krachten gaan werken (soort branche / regio). Als we als
consument dit niet meer willen, moeten we andere keuzes maken.
Deze vraag is natuurlijk niet van toepassing omdat de vraagstelling in dit geval niet klopt!!
Eerdere generaties arbeidsmigranten klonterden ook samen, het resultaat na 3 generaties is dat
er nog steeds geen fatsoenlijke integratie heeft plaatsgevonden.
Er is totaal geen ene vorm van handhaving door politie of wie dan ook in de dorpen, dus kan dit
ook daar NIET worden waargemaakt
Ervaring in Goudriaan waar ze verspreid wonen zijn zondermeer positief
Grootschalige huisvesting in buitengebied of camping geeftvtevweinig mogelijkheid voor sociale
controle.
Het gaat ten koste van de leefbaarheid voor de campinggasten. De camping is zodanig klein dat
je het niet goed gescheiden kan houden van elkaar.
Als hij het wel goed wil scheiden dan zal dit ten kosten moeten gaan van een aantal caravans die
nu in de weg staan. Daarmee worden de campingbewoners benadeeld
Het lijkt me beter deze mensen niet allemaal bij elkaar te stoppen. Door ze tussen de andere
bewoners te laten wonen, kan dat de acceptatie van arbeidsmigranten bevorderen. Verder lijkt
het me ook niet goed om heel veel migranten in een dorpje als Ottoland te huisvesten. Spreiding
is beter.
Het nadeel van deze locatie is dat het ver weg is van de winkels en andere voorzieningen
Het zou kunnen dat arbeidsmigranten beter in een gewone woonwijk kunnen wonen.
Campinggasten verlangen wellicht een vakantiesfeer. Weet niet of daar veel van over blijft.
Arbeidsmigranten zijn niet op vakantie.
Iemand die een arbeidsmigrant in dienst neemt moet zelf huisvesting regelen en niet de
gemeenschap ermee opzadelen
Ik ben voor huisvesting op deze schaal
Ik denk dat het recreatieterrein echt een terrein moet blijven om te kunnen recreëren. Mensen
komen hier voor hun rust, familie ontmoeten, vakantie vieren e.d. Met de komst van 200
'werkers' verandert de rust in drukte. Veel meer auto's, geluid, de paden vol met 'lopers' enz...
Ik vind dat onze omgeving nu een veilige plaats is met een camping waar mensen hun lust en
leven hebben met daarnaast een fantastische voetbalvereniging. De komst van arbeidsmigranten
zorgt voor verstoring, ouders geven nu al aan hun kind niet meer op de fiets naar de voetbal te
willen sturen.
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Ik vind het een prima plan.
Ik vind het vrij veel mensen op een beperkt gebied. Dit geeft toch een andere sfeer op een
camping die normaal gesproken met vakantiegangers bevolkt worden. De arbeidsmigranten
hebben andere behoeften dan mensen die hier vakantievieren. Als ze bij elkaar wonen, verwacht
ik niet dat ze gestimuleerd worden om te integreren.
Migranten niet onder grote getale op derbrengen
Naast het verkeerde en fatale plan van migrantenopvang op De Put is dat we er met elkaar van
overtuigd zijn dat er her en der verspreid in de gemeente Molenlanden al ruim voldoende
huisvesting voor migranten aanwezig is, en dit kunnen we ook onze sportclubs bij hun sportpark
bij De Put niet aandoen
Nu worden huizen in de dorpen bewoond en treed er verpaupering op
Ook naast sportpark met veel jeugd vind ik ze bedreigend
Persoonlijk heb ik geen ervaring met arbeidsmigranten en ben ik ook geen campinggast dus ik
heb zelf geen ervaring hiermee en kan er dus echt geen mening over geven.
Richt de camping zo in dat de migrantenonderkomens strikt gescheiden zijn van overige camping
gasten. Dus eigen douchegelegenheid en kantine .en strikte regels voor drank gebruik en
muziekoverlast. Eigen parkeerplaats om vroeg vertrekkende gasten geen overlast te laten
veroorzaken.
Spanningen lopen snel op
U geef de veronderstelling dat de beden ook aangeven dat het er niet meer dan 200 zullen
worden. Maar in het verleden is al ge bleken dat er vaak meer dan de toegestane aantallen in
een vakantie huis zich vestigen.
Daar bij botsen de verschillende belange genieten van vrijetijd een een werktijden ritme.
Voorkeursbehandeling t.o.v. Nederlanders die hier ook graag permanent zouden willen wonen.
Arbeidsmigranten kunnen beter worden gehuisvest in dorpen en steden in de moeilijk
verhuurbare sociale huisvestingswoningen, die iedere corporatie heeft,
Waar ik woon gebeurt genoeg. Het is algemeen bekend
Waarom faciliteert de gemeente Gorinchem de huisvesting van Damen medewerkers niet?
Arbeiders voor Molenlandse bedrijven kunnen veel beter in kleine eenheden (max 4 pers)
opgenomen worden in de kernen.
In mijn woonplaats zijn op diverse plaatsen arbeidsmigranten gehuisvest in woningen/B&B's. Dat
verloopt probleemloos!
Zie antwoord op vraag 2.
Overigens vind ik een mix geen probleem. Die zie je ook elders, aanvankelijk veel protest, maar
als je elkaar beter leert kennen wordt er door de autochtone Nederlanders anders geoordeel.
Zie boven.
Zie boven. Het aantal van max. 200 lijkt me echter wel veel in een vrij kleine gemeenschap.
Zie de toelichting in het punt hierboven
Zie toelichting bij vorige vraag. Grootschalig werkt niet. Op veel plekken een beetje is veel beter
en rustiger. Draagvlak van uit gemeente, integratie, aandacht. Wat zou jij doen als je met
allemaal dezelfde mensen samenleeft, dan blijf je optrekken met deze mensen, dan ga je niet
inmengen met de locals.
Zoals beschreven moet eea een tijdelijk karakter hebben. Campings vullen met arbeidsmigranten
leidt uiteindelijk tot ongewenste situaties. Tijdelijk karakter krijgt permanente trekken en
kenmerken. Een camping heeft nou eenmaal een andere doelstelling en campinggasten kunnen
zich aan permanente bewoners storen
Zou geen reden kunnen bedenken waarom niet, zeker de genormeerde bedrijven die daar hun
personeel willen onder brengen
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4 Welke mogelijkheden voor huisvesting hebben jouw
voorkeur?
(Rangschik onderstaande mogelijkheden in een top 3)

(n=408)
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(ver) buiten Nederland
Als er een duidelijke relatie is met bezigheden van de arbeidsmigranten zou huisvesting op de
bedrijfskocatie, tijdelijk, zinvol kunnen zijn
B&B verspreid over diverse kernen
Bij de bedrijven die ze in dienst hebben
Bij de bedrijven die ze nodig hebben op het terrein.
Bij de bedrijven waar voor ze werken dan hebben ze ook de lasten dan alleen de lusten
Bij de bedrijven waar ze werken
Bij de bedrijven waar ze werken, niet de omgeving of maatschappij er voor oplaten draaien!!!
Bij de bedrijven zelf misschien? Ik vind het lastig vooral ivm overlast, maar ik begrijp ook dat dat
het probleem verplaatsen is....
Bij het bedrijf of werkgever waar ze gaan werken
Bij het bedrijf waar ze voor werken op het terrein
Bijv bij werkgever in de buurt. Afgezonderd dus eigen lokatie
Dichter bij een stad waar ze wel meer mensen en verkeer aan kunnen.
Dit kan van alles zijn
Er zijn genoeg leeg staande kantoorgebouwen waar je die gasten kan huisvesten.
Geen (2x)
Geen arbeidsmigranten
Geen arbeidsmigranten meer
Geen concentratie van arbeidsmigranten
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Geen enkele
Geen huisvesting
Hen net zo behandelen als de Hollanders en geen voorrang op een huis en allerlei voorzieningen
geven.
Hotel
Hotel/pension
Hotelboten
Hotels (3x)
Ik ben tegen arbeids migratie.
In bedrijven waar zij voor werken
In de stad, waar mensen toleranter zijn tegenover arbeidsmigranten, en waar de veiligheid
minder wordt verstoord!
In een grotere stad en uit elkaar
In eigen land
In eigen land blijven
In leegstaande hotels ofverouderde (verzorgings) huizen
In leegstaande kantoorpanden.
In motels of hotels langs de ontsluitingswegen
In principe geen buitenlanders inhuren
In speciaal voor hen gerealiseerde woonruimte bij de bedrijven waar ze voor werken
In woonwijken in leegstaande huurhuizen of in huizen door zoiets als homeflex gekocht en
verhuurd.
Intergreren door spreiden in kleine aantallen
Kleinschalig
Kleinschalig opnemen in de gemeenschap.
Laat hun werkgevers het oplossen. Graag vlak bij het bedrijf. Niet in woonwijken.
Leeg komende bedrijfsruimten omvormen tot appartementenpensions met
conciërges/huismeesters waarbij verhuur van de appartementen door de gemeente aangewezen
partij moet geschieden. Liefst door de gemeente zelf.
Leegstaande gebouwen die geschikt zijn om in te wonen.
Leegstand woningen
Lekker thuis blijven.
Maak niet zo veel uit als er maar goede controle is of alles volgens de regels verloopt
Maasvlakte
Nergens (3x)
Nergens grootschalig, zeker niet in zo'n kleine gemeenschap
Nergens huisvesten
Niet
Niet in de kleine dorpen, maar in steden.
Niet te veel bij elkaar spreiden
Niet.
Nieuw aan te leggen terrein of oude acz gebouwen
Nooit in buitengebied
Obv sociale controle
Onbekend
Op een locatie waar bijna niemand last van ze heeft. De campinggasten moeten geen last van ze
krijgen. Goede regels en goed handhaving
Oude hotels of verzorgingshuizen die leeg staan o.i.d.
Overal
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Pension, hotel
Portacabins
Sowieso kleinschalige opvang.en in Nederland zijn er voldoende mensen (vluchtelingen en
goudzoekers) die het werk kunnen doen.ons land is vol en er moet per direct niemand van
buitenaf meer bij. Anders krijgen we nog eens burgeroorlog.
Speciale compounds
Terug naar eigen land
Tussen de nederlanders.
Verdelen in de kernen
Verdelen over de hele gemeente ,niet meer dan 1 gezin in een straat ik heb het op meerdere
plaatsen gezien passen zich beter aan en de mensen om ze heen zij meer bereid om ze te helpen.
Verspreid over diverse woonkernen
Verspreid over verschillende bedrijventerreinen dicht bij kernen.
Verspreid, niet grootschalig
Vooral kleinschalig
We moeten elke vorm van grootschalige opvang afwijzen. Veiligheid en Samenleving prevereren
Woonwagencentra
Zie opmerking hierboven
Zoveel mogelijk verspreid

Toelichting















1 in de ranglijst zegt genoeg.
400.000 werklozen opleiden zodat ze het werk kunnen doen.
Aantallen in verhouding tot hoeveelheid inwoners van de dorpen. Niet grootschalig!!
Alles buiten woonwijken.
Als we deze mensen nodig hebben om werk te doen waar wij ons zelf te goed voor vinden of om
de kosten laag te houden mogen ze van mij in een gewoon huis wonen. maar het zou wel fijn
zijn als ze een beetje proberen te integreren in de maatschappij. sommige werknemers komen
voor best een lange tijd.
Als ze samen wonen... onder elkaar, en afgezonderd. Kunnen ze leven zoals ze willen
Arbeidsmigranten behoren op de terreinen van de werkgevers die ze nodig hebben.
De meeste tuinders in het westland willen dit uiteraard niet,omdat ze weten dat ze overlast
zullen gaan veroorzaken.
Misschien is een goed gesprek met gemeente Westland ter info handig?zij zijn inmiddels door
schade en schande al veel wijzer geworden, hebben alles al meegemaakt en uitgeprobeerd qua
huisvesting en handhaving.
Bevorderd integratie, wel een aanspreek punt creeeren voor bewoners en arbeidmigranten om
eventueele verschillen in begrip van cultuur te verklaren
Bij de bedrijven waar voor ze werken
De bedrijven die hen inhuren kunnen mogelijk ook voor ordentelijke woonruimte zorgen.
Anders pension of gezamenlijke huur indien mogelijk. Hoeft geen sociale huur te zijn gezien (
gezamenlijk) inkomen.
Dit lijkt mij de beste kans omdat er dan gelijk voorzieningen en winkels speciaal gericht op de
herkomstlanden.
Geef juist de leegstaande ruimte een nieuwe bestemming door er mensen te plaatsen.
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Geen arbeidsmigranten, hoeveel werkelozen zijn er in onze eigen regio, gun die deze banen, ipv
buitenlanders te werven
Gemeente Tiel heeft gaat huisvesting van arbeidsmigranten aanpakken omdat is gebleken dat
een concentratie van arbeidsmigranten bij elkaar voor overlast en klachten zorgt. Er mag nu
10/% van de woningen in een straat beschikbaar worden gesteld voor arbeidsmigranten, max 4
per woning en de woningen mogen niet geschakeld zijn. Als gemeente er nu al op terugkomen
waarom zou molenlanden er dan bewust voor kiezen om er zoveel bij elkaar te plaatsen.
Het creeren van tijdelijk verblijf buiten woongebieden lijkt voor gemeente, werkgevers en
uitzendbureaus een adequate oplossing. ehter, dergelijke huisvesting verstrekt een parallele
samenleving.
De mogelijkheden tot sociaal contact wordt beperkt, in ieder geval niet bevordert, ook is het
voor dat deel dat uiteindelijk besluit hier een leven op te bouwen geen ideale start.
Het beste is ze in hun eigen land te werk te stellen om hun eigen land te ontwikkelen.
Het gemeentebestuur moet elke vorm van grootschalige woonruimte afwijzen. Het zijn de
tussenbureaus die garen spinnen uit deze ontwikkeling. Er zijn te veel Nederlanders, ook in onze
woonbuurt die werkzoekend zijn.
Het is een probleem van de bedrijven, dat nu afgewenteld wordt op de recreant en de
burgerbevolking. Vroeger werden er door de bedrijven zelf ook woningen voor personeel
gebouwd op hun eigen terrein.
Het mooiste zou zijn bij de bedrijven die ze inhuren, ook op kosten van die bedrijven, met goede
huisvesting. Kijk naar aanleg 2e maasvlakte, vraag daar hoe het in de volksmond genoemde
Polenhotel beviel.
Huisvesting in de dorpen mag niet ten koste gaan van eigen woningzoekenden.
Ik ben tegen het beschikbaarstellen van woningen voor arbeidsmigranten omdat andere mensen
vaak lang op een woning wachten
Ik ben tegen uitbuiting van migranten door hoge huren voor slechte huisvesting. En voor
huisvesting binnen de kernen zonder overlast voor omwonenden.
Ik ga uit van tijdelijke bewoning van arbeidsmigranten die hier tijdelijk werken.
Arbeidsmigranten die zich definitief willen vestigen, volgen zelfde procedures als Nederlanders.
Ik weet te weinig over dit onderwerp om deze vraag te beantwoorden, maar ik moest iets
invullen omdat de enquête anders niet opgestuurd kan worden.
Integratie, integratie is zeer belangrijk. Dat kan alleen als mensen volwaardig deel kunnen
nemen aan de samenleving
Intergreren door spreiden in kleine aantallen en kan inprincipe overal, maar niet alles
oneerbieding op één hoop, dat vraagt om problemen. en ook niet die 10 , 11 man in één huis in
een normale woonwijk.
Dat dat laatste mag, snap ik eigenlijk niet. wij mogen namelijk maar max een x-aantal maanden
je eigen familie onderdak geven terwijl er niets is. rara
Kleinschalig met goede toezicht m.n. verzorgen en onderhoud verblijf accomodatie
Kleinschalig of in/nabij, Gorcum, Drechtsteden, Rotterdam,,,,,,
Kleinschaliger heeft de voorkeur voor betere participatie
Laten de bedrijven zelf maar voor huisvesting zorgen.Zij verdienen tenslotte goed aan deze
kromme constructies.
Liefst zie ik ze nergens
Liever geen arbeidsmigranten. De landen waar deze mensen vandaan komen zijn vaak minder
ontwikkeld dan Nederland. Laat hen ervoor zorgen dat hun landen van oorsprong ook verder
worden ontwikkeld.
Liever geen grote concentraties, maar decentraliseren in bestaande woongebieden.
Maak goede afspraken met verhuurders (vaak particulieren of personeelsbureau's) over
"leefregels" en handhaaf daar ook op.
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Maar niet meer dan 6 personen per woonunit en dan moet de woonunit dit aantal wel
aankunnen.
Mijn voorkeur gaat uit naar relatief kleinschalige huisvestingen binnen functionerende "huistuin-en keuken"-gemeenschappen.
Mix recreatie en arbeidsmigranten past niet op 1 locatie
Naar mijn mening verdelen over bestaande woonwijken en kernen, niet allemaal bij elkaar
huisvesten.
Niet in woonwijken en zeker niet in de buurt van scholen en verzorgingscentra`s
Oost Europees prima , geen moslims
Op bedrijven terreinen staan vaak panden leeg , en deze liggen vaak bij een wat grotere
stad/dorp zodat de overlast op een klein dorp niet voorkomt en het aantal bewoners is ook
kleiner 200 is veel.
Op bedrijventerreinen dicht bij het werk, maar meestal op afstand van winkels e.d. In woningen
in woonwijken voor een betere integratie met de medelanders en op recreatieterreinen voor
een goede exploitatiemogelijkheid die leegstand voorkomt.
Op zich vind ik het een kwalijke zaak dat er arbeidsmigranten hier nodig zijn.
Overal waar goede, verantwoorde bewoning mogelijk is lijkt mij
Verhuur moet gereguleerd worden om uitbuitingspraktijken van verhuurders te voorkomen.
Voorziening zoals beschreven verstrekken helpt uitbuiting door verhuurders te voorkomen. En
helpt ook om verloedering van woningen/buurten te voorkomen én door toezicht van
huismeesters kan vroegtijdig ingegrepen worden bij ongewenste ontwikkelingen: wangedrag
kan huuropzegging betekenen (dus vertrek uit gemeente Molenlanden
Voorlichting aan deze bewoners over cultuur Nederland (nette tuintjes etc) is misschien handig!
Wanneer er sprake is van een normale bezetting in een huis en er geen sprake is van overlast en
normaal onderhoud van woning en tuin zou ik er geen bezwaar tegen hebben om
arbeidsmigranten in normale woningen te huisvesten in woonwijken/dorpskernen. Het gaat hier
om mensen die arbeid komen verrichten, zij hebben recht op normale huisvesting.
Wat wil je met arbeidsmigranten? Dat ze als goekope krachten komen werken en verder, buiten
het werk, ergens geïsoleerd zitten als "werkvee"? We hebben ze nl. wél nodig! Of wil je ze ook
recreatiemogelijkheden bieden en contacten met de nederlandse bevolking?
Als grootste probleen zie ik het aantal van max. 200. Daar zou als eerste iets aan moeten worden
gedaan.
We kunnen zulke dingen niet overhaasten. De manier waarop het de grootste kans van slagen
heeft is naar mijn mening door een aantal gezinnen per dorp op te nemen. Dan is er genoeg
aandacht voor de groepen en niet te veel kans op samenscholing en het zorgen voor problemen.
We zijn tegen een centrale opvang van migranten want dat tast werkelijk onze dorpscultuur aan
en laten we daar toch zuinig op zijn met elkaar
(sorry die nummer 2 bij Op bedrijventerreinen is ongeldi
Werkloze Nederlanders aan het werk zetten, dan zijn deze mensen niet nodig
Woningnood is groot. Eerst graag de inwoners/ jeugd die een huis willen.
Ze moeten zich tussen de Nederlanders mengen voor de taal en sociale dingen. Er blijft ook zo
zich op wat er gebeurt. Niet te veel bijelkaar.
Zie boven
Zie opmerking hierboven
Zoals iedereen nemen de arbeidsmigranten deel aan het gewone leven. Zo kunnen zij ook het
beste in een gewoon huis te midden van alle andere gewone mensen wonen. Niet te ver bij
winkels e.d. Zo is het voor hen en voor hun omgeving ook normaal.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

Top Rapport
Arbeidsmigranten
16 januari 2019 tot 24 januari 2019
457
4,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
24 januari 2019
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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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