
Verzonden: Donderdag 2 juli 2020 19:05:44 
Onderwerp: Reactie vergadering vanavond !! Spoed, spoed. 

 
 

Geachte raadsleden, 

  

Ons is via via ter oren gekomen dat de SHK vanavond een extra agendapunt wil toevoegen en 
daarmee de aanvraag van de gebroeders de Boer voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de 
Westerweg 27 te Nieuwe Niedorp te willen honoreren. Een aanvraag die u als gemeenteraad in de 
fysieke vergadering van februari/maart jl nog heeft afgestemd met een ruime meerderheid. 

  

Wij, als werkgroep vinden het onbegrijpelijk dat dit zomaar mogelijk zijn en het lijkt ons overigens wel 
kort dag en niet alleen vergader-technisch maar ook mogelijk staatsrechtelijk onjuist om dit voor de 
omwonenden zeer belangrijke onderwerpen zomaar weer toe te voegen. Belanghebbenden hebben 
nu niet de gelegenheid om te reageren middels bijv. de inspreekavond om daar met de gemeenteraad 
van gedachten te wisselen over dit onderwerp. Zeker niet omdat de vergadering ook digitaal is. 

Vandaar dat wij dit nu per mail richting uw gemeenteraad op het laatste moment kunnen doen. 
Excuses hiervoor maar hier staan wij en wij kunnen niet verder! Wij krijgen ook niet de gelegenheid 
om enige stukken hierover in te zien en dat kan en mag toch niet de bedoeling zijn. 

  

Het gevaar om in te stemmen met het voorstel van de gebroeders de Boer zit in het feit dat de 
gemeenteraad hiermee een precedent kan scheppen. Het betreft namelijk huisvesting die dan niet 
nabij een bedrijfsgebouw, waar de ondernemer is gevestigd, is gesitueerd en dat impliceert bij 
toestemming van uw gemeenteraad dat alle tuinders in de gemeente bij schuurcomplexen of andere 
gebouwtjes, waar zij zelf niet woonachtig of gevestigd zijn, nu aanvraag kunnen doen voor 
kleinschalige huisvesting tot 40 personen. Zonder toezicht en zonder controle met alle mogelijke 
gevolgen van dien.  

Dit staat haaks op de visie die uw gemeenteraad medio oktober 2019 heeft uitgesproken en als 
vigerend beleid heeft vastgesteld. 

  

Ook bevreemdt het ons dat het plan voor zowel grootschalige (200 personen) huisvesting en 
kleinschalige (40 personen) huisvesting aan de Westerweg 27, wat in Februari/Maart (net 3 maanden 
geleden) door de meerderheid van de gemeenteraad is afgestemd, nu weer in ongewijzigde vorm (40 
personen) door de gemeenteraad zou kunnen worden aangenomen. Dit lijkt ons op een tombola of 
loterij zonder nieten en dat zet toch wel een bijl in de wortel van de democratie. Wat kunnen wij als 
omwonenden nu nog wel vertrouwen. 

  

Overigens heeft uw gemeenteraad zich onlangs uitgesproken jegens het college dat u niet 
geïnformeerd bent geweest omtrent het toekennen van het aanbrengen van zonnepanelen in de 
Groetpolder. Schande werd er zelfs gesproken in de plaatselijke Courant. En wat schetst onze 
verbazing, uw gemeenteraad gaat zich nu van hetzelfde bedienen richting belanghebbenden 
waaronder de omwonenden. Wij zijn benieuwd wat dezelfde Courant hierover zal schrijven als dit hun 
bekend wordt.  



  

De gemeenteraad heeft o.i. terecht ingestemd met het voorstel voor huisvesting van 60 personen aan 
de Valbrugweg/Hartweg en omdat dit de gebroeders de Boer toch niet goed uitkomt wordt dit zomaar 
aangepast. En praat niet over tijdelijk want 10 jaar is langdurig (denk aan een gevangenisstraf voor 
die periode) en het zal niet de eerste keer zijn dat tijdelijk wordt omgezet in blijvend. Daar zijn legio 
voorbeelden van bekend, niet alleen in onze gemeente maar ook in talloze anderen gemeenten.  

Wij stellen dan ook voor dat dit onderwerp niet op de vergadering van vanavond wordt geplaatst en 
dat er eerst met de belanghebbenden (dus ook de omwonenden) om tafel moet worden gegaan om 
een en ander goed uit te zoeken en met name de rechtsvraag te stellen waarom er niet gebouwd zou 
kunnen worden aan de Hartweg of Valbrugweg (wellicht op een iets grotere afstand van de huidige 
schuren). Dit kan iets duurder worden voor de eigenaren maar het zorgt wel voor een beter leefklimaat 
van de arbeidsmigrant en dat willen wij deze mensen zeker niet ontzeggen.  

  

Wij hopen u hiermede binnen deze zeer korte termijn voldoende geïnformeerd te hebben en hopen 
dat u alsnog het agendapunt niet zult opvoeren en het juiste proces hiervoor gaat inzetten conform de 
democratische rechtsregels en niet volgens de overvaltactiek. 

Met vriendelijke groeten, 

  

Namens de werkgroep verontruste Nieruppers, 

René Stammes 

06-52486907 

  

  

 


