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cc leden van de gemeenteraad
Betreft: huisvesting arbeidsmigranten Kruisweg Woubrugge
Geacht college,
Tot op heden mochten wij van uw college nog geen enkele reactie ontvangen op onze brief van 13 november
2019. Dat stelt ons teleur. Sinds onze Najaarsbijeenkomst op 4 november worden wij regelmatig door inwoners
van Woubrugge benaderd met vragen omtrent deze kwestie. U onderschrijft veelvuldig dat onze dorpsraad een
nuttige rol vervult in het communicatietraject tussen het gemeentebestuur en de inwoners van Woubrugge,
maar bij gebrek aan informatie kunnen wij deze rol niet vervullen. Dat is niet alleen onbevredigend voor de
vragenstellers, maar ondergraaft ook de positie en de geloofwaardigheid van de dorpsraad.
In tegenstelling met het ontbreken van een reactie van uw college zijn wij wel op de hoogte gesteld door uw
medewerker Lascal Boer over het traject “bestemmingsplan”. Daarvoor onze dank. Dit traject betreft echter
uitsluitend de ruimtelijke inpassing, waarbij de essentiële sociale inpassing niet aan de orde komt. Wij zijn van
mening dat het niet zinvol is ruimtelijke inpassing voor te bereiden wanneer het aspect sociale inpassing niet
tevoren diepgaand is onderzocht, zoals wij ook in onze brief van 13 november hebben aangegeven. Dat veel
inwoners van Woubrugge er net zo over denken is duidelijk gebleken op onze Najaarsbijeenkomst.
Inmiddels lezen wij dat de “Evaluatie beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten 2018” staat geagendeerd voor
de vergadering Visie en Advies van 10 februari en de gemeenteraadsvergadering van 19 februari 2020. Uit een
artikel in het AD, waarin wethouder Schoonderwoerd wordt geciteerd, concluderen wij dat uw college kennelijk
voornemens is de regels te verruimen, zodat ook arbeidsmigranten uit omliggende gemeenten ondergebracht
kunnen worden in ons buitengebied. Wij vinden het buitengewoon onheus dat een dergelijk voornemen, in
directe tegenspraak met hetgeen werd meegedeeld op onze Najaarsbijeenkomst, via de media wordt
gecommuniceerd. Het voortijdig communiceren via de media over deze gevoelige kwesties siert uw college niet
en wakkert de onrust onder de inwoners en bij onze dorpsraad aan.
In de Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten is sprake van “arbeidsmigranten binnen de gemeente”. Wij
begrijpen niet waarom onze gemeente arbeidsmigranten uit omliggende gemeenten zou moeten huisvesten.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit voorstel met name gericht is op ondersteuning van het
plan tot het bouwen van woonruimte voor 400 arbeidsmigranten aan de Kruisweg in Woubrugge. Dat uw
college de Beleidsregel wil evalueren voordat ook maar een enkel woord is gewisseld over de principiële
vragen uit onze brief van 13 november vinden wij verwerpelijk. Aangezien het plan Kruisweg tot op heden het
enige concrete huisvestingsplan is kunnen deze twee zaken niet los van elkaar worden gezien.
Inmiddels blijven wij onverkort staan achter de inhoud van onze brief van 13 november. Wij verzoeken u
opnieuw om daarop op korte termijn inhoudelijk te reageren.
Hoogachtend, namens de Vereniging Dorpsraad Woubrugge,

Ben Beukenholdt, voorzitter
Jan Veraart, bestuurslid
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