
Van: inwoner  
Verzonden: woensdag 8 februari 2023 18:50 
Aan: Henk de Man <Henk.de.Man@GemeenteRaad.WestBetuwe.nl>; Lourens van Bruchem 
<Lourens.van.Bruchem@GemeenteRaad.WestBetuwe.nl>; Petra van Kuilenburg 
<Petra.van.Kuilenburg@GemeenteRaad.WestBetuwe.nl>; Andrea Zierleyn 
<Andrea.Zierleyn@GemeenteRaad.WestBetuwe.nl>; Fred Temminck 
<Fred.Temminck@GemeenteRaad.WestBetuwe.nl>; Gert-Jan van Ochten <Gert-
Jan.van.Ochten@GemeenteRaad.WestBetuwe.nl>; rita.boer@gemeenteraad.westbetuwe.nl; 
Gijsbert van de Water <Gijsbert.van.de.Water@GemeenteRaad.WestBetuwe.nl>; Ton Miltenburg 
<Ton.Miltenburg@GemeenteRaad.WestBetuwe.nl>; Annet IJff 
<annet.ijff@GemeenteRaad.WestBetuwe.nl>; Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl> 
Onderwerp: Uitnodiging gesprek 
 
 
Geachte raadsleden, 

Onze gemeente wordt al meerdere decennia geconfronteerd met problemen rondom de 
huisvesting van arbeidsmigranten. Hoewel het een hardnekkig probleem is en de aanpak 
van de oorzaken lang niet altijd tot de mogelijkheden van een gemeente behoort, is het toch 
zaak dat de lokale overheid zich blijft inzetten om een einde te maken aan situaties van 
slechte huisvesting van onze arbeidsmigranten. 

Gelukkig is dit de laatste jaren al veel verbeterd, maar er kan altijd nog meer gedaan worden. 
Ondertussen is een project onder naam Fruitvillage in ontwikkeling, waarbij de vraag is of 
FruitVillage de oplossing zal zijn van dit probleem binnen onze gemeente. Hierover zouden 
wij graag in gesprek willen gaan met alle of meerdere raadsleden binnen onze 
gemeenteraad. Om de maatschappelijke dialoog hierover en concrete aanpak hiervan te 
stimuleren, zowel binnen het gemeentehuis als in onze brede samenleving, willen wij U een 
aantal vragen voorleggen. Deze vragen hebben betrekking op speerpunten van lokale 
arbeidsmigratie van grootschalige huisvestingsbeleid.  

1. Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten streeft naar ontkoppeling 
wonen/werk/inkomen/zorg en onderwijs. Gaat onze gemeente dit advies richting 
overheid opvolgen?  

2. Het komt voor dat arbeidsmigranten worden ontslagen en dan hun woning moeten 
verlaten. Hoe gaat onze gemeente om met deze migranten en hebben wij binnen 
onze gemeente een lokaal beleid voor mensen met weinig kansen op de 
arbeidsmarkt. 

3. Binnen Fruitvillage worden appartementen ter beschikking gesteld voor spoedzoekers. 
Heeft onze gemeente onderzocht wat de gevolgen zijn voor onze medemensen die op hun 
misschien meest kwetsbare moment van hun leven in een ‘dorp’ worden geplaatst waar 
medebewoner(s) (bijna of geen) Nederlands/Engels spreken. 
4. In Uw beleidskader wordt gesproken over een bed voor een bed binnen onze 
gemeente. Hoe gaat onze gemeente     daar toezicht op houden. 
5. Is er al sprake van eventuele uitbreiding of andere toekomstige projecten. 
6. Waarom worden de aanvullende kaders huisvesting arbeidsmigranten uit 2022 niet 
gevolgd? 

Wij vertrouwen erop dat U binnen afzienbare tijd ons uitnodigt voor een gesprek. 

Met vriendelijke groet, 

BEWONERSVERENIGING (I.O.), 

Burg. R. v.d. Venlaan te Geldermalsen 


