TOP 3 VOORKEUREN HUISVESTING | RESULTATEN ENQUÊTE

Dit is wat u vindt
als het gaat om
huisvesting voor
arbeidsmigranten.
OP ERF VAN DE TUINDER
OF AGRARIËR (75%)

Relatief veel mensen uit Brakel,
Zuilichem en Nieuwaal vulden
de enquête in. Dit zijn de
dorpen waar relatief de meeste
arbeidsmigranten wonen.

Wethouder
Gijs van Leeuwen:
'Ruim 1500 mensen
namen de tijd de enquete
in te vullen. Dit geeft
aan dat het onderwerp
leeft. De resultaten
geven een goed beeld
van wat u belangrijk vindt
bij de huisvesting van
arbeidsmigranten.

Wethouder Gijs van Leeuwen:
'Huisvesting arbeidsmigranten is niet
altijd goed geregeld. Er is behoefte
aan goede locaties voor huisvesting.
Voor de leefbaarheid van de inwoners
en arbeidsmigranten is het belangrijk
dat er een goede oplossing komt.
Wij vinden het belangrijk samen met
inwoners en belanghebbenden te
kijken naar oplossingen.'

Bedankt voor uw tijd!'

GECONCENTREERDE, (GROOTSCHALIG)
HUISVESTING (32%)

IN WONINGEN IN DORP
OF WIJK (30%)

VOORZIENINGEN

Hoeveel personen per huisvesting?

Meest verantwoordelijk voor voorzieningen arbeidsmigranten?

Beheerder

In piekseizoenen

Grootschalige huisvesting
Oneens

Eens

Neutr.

Gedurende het hele jaar?
Eens

Geen goed idee

50% noemt aantal personen per locatie

?*

Hoeveel personen per locatie?
Oneens

Neutraal

Minder dan 100

100 - 150

150 - 200

> 200

Maximaal aantal personen?

Ontwerp: De Ontwerppraktijk

Zoveel als nodig

20

50

100

De meest gegeven tips voor verbetering
van de huisvesting op eigen terrein
1 Het moet netjes, eerlijk en comfortabel zijn
2 Handhaving en registratie is belangrijk
3 Alleen toestaan voor medewerkers die daar werken

Aanpassing beleid huisvesting arbeidsmigranten
Wij passen het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten

> 4 of afh. grootte woning Geen enkele

Max 4 personen

Eens met huidige beleid: In niet meer dan 10% van de woningen
in een straat en niet meer dan 2 huizen naast elkaar?
Eens

Oneens

Neutraal

•

Bedrijventerreinen - 226 x

•

Heeren van Suylighem in Zuilichem**- 169 x

•

Zaltbommel - 47 x

•

Tuinbouwlocaties/kassen - 46 x

•

Leegstaande gebouwen - 27 x

* 4% weet het niet
** vooral genoemd door mensen die niet in Zuilichem wonen

73% VAN DE INVULLERS GAF ONS EEN TIP:

Geen enkele

1 op 20

> 1 op 10

?

Tips voor arbeidsmigranten die langer dan een jaar verblijven
om onderdeel te worden van de samenleving:
Onderwijs/cursus

Werkgever

Gemeente

Huisvester

Overig

Hoe nu verder?
De uitkomsten van deze enquête en de input uit de panelavonden zijn

inwoner als voor arbeidsmigranten. Belangrijke input voor het

• REGEL HET SNEL. ARBEIDSMIGRANTEN ZIJN NODIG, DE TIJD DRINGT

herzien van het beleid zijn:

• STEM AF MET BUURGEMEENTEN

In het voorjaar van 2019 leggen we het aangepaste beleid voor aan

• inbreng van een breed maatschappelijk panel (hierin zijn

• BLIJF INWONERS EN BELANGHEBBENDEN INFORMEREN EN BETREKKEN

de gemeenteraad. Zij buigen zich over de aanpassingen van het beleid

woningcorporaties, dorps- en wijkraden, welzijnsorganisaties,

• PRAAT NIET ALLEEN OVER, MAAR OOK MÉT ARBEIDSMIGRANTEN

tuinders en bewoners vertegenwoordigd)

• BEKIJK ALTERNATIEVEN VOOR ARBEIDSMIGRANTEN: TECHNOLOGISCHE

• én de resultaten van deze enquête die we in oktober onder
inwoners hielden.

Huisvester

Gemeente

Neutr.

Werkgever

Hoe moet de bebouwing er uit zien?
Duurzaam

Vriendelijk

Groen

Overig

Hoe wilt u hierover op de hoogte gehouden worden?
Via de media

Bijeenkomsten

Niet

Verantwoordelijk voor begeleiding van buitenlandse
werknemers om meer deel te nemen aan leven in dorp of wijk:

• HEB AANDACHT VOOR KWALITEIT HUISVESTING, VOORKOM MISSTANDEN

EN NEEM ZE SERIEUS

Oneens

Eens

Overig

aan. Het doel van het beleid is leefbaarheid voor zowel u als

onder meer uitzendorganisaties, huisvesters, werkgevers,

Permanente beheerder bij grootschalige huisvestinglocatie?

Passend in omgeving

SAMENLEVEN MET ARBEIDSMIGRANTEN
Leer de Nederlandse taal

Overig

Wie verantwoordelijk voor aanstellen beheerder?

Hoeveel personen maximaal in een dorp of wijk?
Welke locaties werden het meest genoemd?

Gemeente

Werkgever

voor ons belangrijke informatie voor het aanpassen van ons beleid.

Wethouder Gijs van Leeuwen:
' Wij moeten oplossingen
vinden voor de huisvesting van
arbeidsmigranten. Daar kunnen we
niet omheen. De uitkomsten van
deze enquête laten ons zien waar
we de nadruk op moeten leggen.'

en nemen dan een besluit. Over dit besluit informeren we u over de
uitkomst hiervan zodat zij op de hoogte zijn van het geldende beleid.

Vragen?

ONTWIKKELINGEN MAAR OOK NEDERLANDSE WERKNEMERS
Het volledige onderzoeksrapport: zaltbommel.nl/arbeidsmigranten

T 14 0418, via info@zaltbommel.nl en sociale media.

Anders

