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Geachte heer Aaldering, 
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Dank voor uw schriftelijke vragen. In deze brief vindt u de beantwoording van de door u gestelde 
vragen.  
 

1. Wat is op dit moment de status van de WABO aanvraag? 
De aanvraag is in behandeling. Nog niet alle stukken zijn aangeleverd waardoor de aanvraag nog niet 
ontvankelijk is. 
  

2. Zijn er bij u formeel onregelmatigheden of overlastmeldingen bekend? 
Er zijn bij de gemeente geen formele overlastmeldingen binnen gekomen. Wel heeft een inwoner bij 
de burgemeester overlast gemeld: geluidsoverlast, soms intimiderend gedrag en vechten op straat.  
 

3. Is op redelijke gronden te veronderstellen dat dit pand als hotel dienst gaat doen en niet als 
huisvesting voor arbeidsmigranten, gelet op de activiteiten van genoemde bedrijven? 

Het pand heeft als functie logies. Daar mag iedereen gebruik van maken. 
   

4. Is het mogelijk op te treden tegen het gebruik als arbeidsmigrantenhuisvesting? 
Nee. Op grond van het bestemmingsplan mag daar sprake zijn van een logiesfunctie. Wie daar 
gebruik van maakt gaan wij niet over.  
  

5. Acht u het wenselijk dat, indien het geval, arbeidsmigranten op deze wijze en locatie worden 
gehuisvest? 

Indien arbeidsmigranten worden gehuisvest op een onfatsoenlijke manier is dat onwenselijk voor de 
mwonenden daardoor overlast ervaren. Vooralsnog hebben 

controles echter nog geen reden gegeven op te treden tegen de wijze van huisvesting op deze locatie. 
Desalniettemin zou onze voorkeur uit gaan naar een andere plek voor het huisvesten van 
arbeidsmigranten.  
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6. zover bij ons bekend is er geen beleid op het gebied van huisvesting ar-beidsmigranten. Ook 
gelet op  

Ja, dit beleid achten we zeker wenselijk. Niet alleen voor de overlast, maar ook om goede 
omstandigheden te bevorderen voor de arbeidsmigranten. Momenteel zijn we ook bezig met het 

opstellen van beleid.  
  

7. Gelet op de lage bereidheid van omwonenden om melding van overlast te doen, zou 
anoniem melden een oplossing kunnen zijn? 

Als de reden is dat mensen niet durven melden, dan is anoniem melden een optie.  
  

8. Niet in alleen in onze gemeente speelt het probleem huisvesting van arbeidsmigranten. Is dit 
regionaal een punt van aandacht? 

Ja, er wordt gezamenlijk opgetrokken in het opstellen van beleid en het aanpakken van het op niet 
juiste wijze huisvesten van arbeidsmigranten.  
 

We hopen u hiermee voldoende te hebben  

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 

Ron Frerix       Otwin van Dijk 
Gemeentesecretaris      Burgemeester 
 
 
 
Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet ondertekend 

 
 


