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Huisvesting arbeidsmigranten

Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de plannen van de gemeente BodegravenReeuwijk om op twee locaties in Bodegraven arbeidsmigranten te huisvesten. Ten
eerste willen we hiermee fatsoenlijke huisvesting bieden aan de arbeidsmigranten
die nu al in onze gemeente werken en wonen. Ten tweede zorgen we er hiermee
voor dat er meer woningen beschikbaar komen in het centrum van Bodegraven,
bijvoorbeeld voor starters en spoedzoekers op de woningmarkt.
Twee locaties
Het gemeentebestuur wil een eind maken aan de huidige, ongewenste vormen van
huisvesting van arbeidsmigranten. Dat kan door hen een goed alternatief te bieden.
De gemeente heeft samen met initiatiefnemers verschillende locaties onderzocht op
hun geschiktheid voor het goed beheerd huisvesten van grotere aantallen
arbeidsmigranten. Daarvan zijn twee kansrijke locaties overgebleven: één op het
perceel Groote Wetering II (ca. 640 plekken) en één op de locatie aan de
Duitslandweg (ca. 300 plekken).
Fatsoenlijke huisvesting
Beide locaties hebben als voordeel dat zij dichtbij een aantal grote werkgevers zijn
gelegen. Vanwege de schaal waarop op deze locaties gebouwd en beheerd kan
worden, is het mogelijk om een fatsoenlijke leefomgeving te creëren en 24/7 toe te
zien op het ordentelijk gebruik daarvan. Een zorgvuldig beheer van de gebouwen
door professionele huisvesters zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
Aanvullend op het bieden van alternatieve, betere woonruimte moedigen we
verhuizing uit het centrum aan door strenger te handhaven en door bestaande
panden met behulp van flankerend beleid minder aantrekkelijk te maken voor
kamerverhuur. Zo komt tevens woonruimte in het centrum vrij, bijvoorbeeld voor
starters en spoedzoekers.

Vervolgtraject
De komende weken leest of hoort u mogelijk in het nieuws over deze
ontwikkelingen, in aanloop naar de vergadering van de gemeenteraad op
21 november. De gemeenteraad krijgt dan de mogelijkheid een principebesluit te
nemen over de brede aanpak. In voorbereiding op de latere procedures van
bijvoorbeeld bestemmingsplannen en vergunningen is meningsvorming erg
belangrijk. Meer informatie over de brede aanpak kunt u vinden op
www.bodegraven-reeuwijk.nl/huisvesting-arbeidsmigranten. Deze pagina wordt
regelmatig geactualiseerd.
In gesprek
Wij realiseren ons dat de berichtgeving in het nieuws of de informatie over de brede
aanpak mogelijk vragen bij u oproepen. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.
U kunt ons telefonisch bereiken op 0172 - 522 522 tussen 8.30 en 17.00 uur. De
medewerkers van het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente nemen uw vraag
dan in ontvangst en zorgen ervoor dat u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld
door een medewerker die uw vraag kan beantwoorden. Als meer bewoners of
ondernemers dezelfde vraag hebben kan het ook zijn dat we voorstellen om een
gezamenlijk gesprek daarover te organiseren.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

D.J. Knol
wethouder

Pagina 2

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Z/17/047725 / DOC-18077579

