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Waadhoeke puzzelt met arbeidsmigranten
TERUGBLIK 2018

MARIA DELGROSSO

FRANEKER De huisvesting van
arbeidsmigranten speelde het
afgelopen jaar in de fusiegemeen-
te Waadhoeke. Het nieuwe jaar
gaat er ook weer mee van start: op
17 januari is er een grote bijeen-
komst voor betrokkenen.

Ineens duiken ze weer op bij de
gemeentelijke vergunningaanvra-
gen. Op 6 december bijvoorbeeld.
Een verleende omgevingsvergun-
ning voor het huisvesten van ar-
beidsmigranten op de Buorren 19
in Oosterbierum en twee aanvra-
gen voor het huisvesten van bui-
tenlandse werknemers op de Evert
C. Slimstraat 32 in Sint Annaparo-
chie en de Buorren 86 in Berltsum.

Het begon allemaal in maart,
toen de gemeente nieuw beleid
invoerde. Maximaal 1 procent van
de woningen in de stad Franeker of
de dorpen mocht gebruikt worden
voor huisvesting van kasarbeiders
of andere buitenlandse werkne-
mers. De gemeente publiceerde een
lange lijst met cijfers. Een paar
voorbeelden. Maximaal 61 panden
in Franeker, 14 in Dronryp, 21 in
Sint Annaparochie, 8 in Sint Jacobi-
parochie, 12 in Menaam, 10 in Berlt-
sum en 3 in Oosterbierum.

Al gauw bleek dat werkgevers en
uitzendbureaus niet met deze
getallen uit de voeten konden en
dat de gemeente zich had verkeken
op het grote aantal arbeidsmigran-
ten. In het hoogseizoen, de zomer,
zijn dat er zo’n 1200. In september
werd de handhaving daarom losge-
laten, tot teleurstelling van de
dorpen. Er ontstond zoveel onrust
over dat het college in november
toch weer besloot te handhaven.

Nu lopen er twee trajecten, aldus
verantwoordelijk wethouder Nel
Haarsma. De handhaving wordt
opgepakt en los daarvan gaat de
gemeente aan de slag met nieuw
beleid over dit onderwerp. Voor dit
laatste is de avond in januari be-
doeld.

Intussen zijn gesprekken ge-
voerd met de dorpen waar de pro-
blematiek het meeste speelt, in
Berltsum en Oosterbierum. Dit
laatste dorp heeft moeite met
kamergewijze verhuur van wonin-
gen. De buitenlandse huurders
zitten er steeds tijdelijk en bouwen
geen band op met het dorp.

In Berltsum was het vooral de
nieuwbouwwijk De Pôlle die zich
zorgen maakte. Een rijtje van vier
woningen aan de Pream was opge-

kocht door uitzendbureau VZM.
Onlangs hoorde de wijk dat de rij
daarachter, ook van vier woningen,
door kweker Zeinstra gekocht is, zo
bevestigt wethouder Haarsma.
Maar, voegt zij daar aan toe, inmid-
dels zijn er met de buurt goede
afspraken gemaakt.

Uit elk rijtje van vier mag slechts
één woning worden vergund. Het is
aan de eigenaren wat ze met de
andere drie woningen doen. Ze
kunnen verkocht worden, maar de

Berltsumers toonden volgens haar
ook begrip voor de werkgevers. Met
de huisvesting van gezinnen zei-
den ze geen moeite te hebben. Die
vallen ook niet onder de arbeidsmi-
grantenregeling. Net als een asiel-
zoekersgezin mag een arbeidsmi-
grantengezin overal wonen. De
werkgevers willen het ook in deze
richting zoeken.

Haarsma geeft aan dat er voor-
taan iedere drie maanden overleg
zal zijn en het contact met de huis-

vesters wordt makkelijker gemaakt.
Er wordt een telefoonnummer of
app opengesteld, waarop dorpsge-
noten met vragen terecht kunnen.

Blijft over de grote opgaaf om
voldoende onderdak voor iedereen
te vinden. Sommigen richten zich
al op het buitengebied en vinden
dat er ergens in de open ruimte
buiten de dorpen een arbeidsmi-
grantencentrum moet komen. De
grote vraag blijft dan natuurlijk
waar.

In de Geert Veenhuizenstraat in Sint Jacobiparochie worden woningen verhuurd aan arbeidsmigranten. FOTO JAN SPOELSTRA


