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voorstellenvoorstellen

• Kees van Rooij

• Burgemeester Horst aan
de Maas en voorzitter
stuurgroep

• De regio Nrd Limburg • De regio Nrd Limburg 
werkt samen mbt
arbeidsmigranten

• De regio staat in de 
belangstelling



Waarom vinden we goede Waarom vinden we goede 

huisvesting belangrijkhuisvesting belangrijk
1. Economische belang, beschikbaarheid werknemers 

in land- en tuinbouw en o.a. expeditie, zorgsector 
en bouw

2. Demografische ontwikkeling in Noord Limburg.2. Demografische ontwikkeling in Noord Limburg.
door vestiging arbeidsmigranten kan er een 
temporisering plaatsvinden van de ontvolking.

� PROVINCIAAL  HUISVESTINGSKADER EN LOKAAL 
BELEIDSPLAN.



Waar hebben we het over Waar hebben we het over 

in Noord Limburgin Noord Limburg

- 15.000 tot 20.000 arbeidsmigranten 
in de regioin de regio

- Meer dan 90% is van Poolse afkomst
- 40% tot 50% zou permanent willen 

blijven



Project Arbeidsmigranten Project Arbeidsmigranten 

NoordNoord-- en Midden Limburgen Midden Limburg

• Project:

- Samenwerking 10 gemeenten en ca. 20 
partnerspartners

- Stuurgroep en verklaringen 
Kerkeböske

- 5 modules





Kerkeboske 1 april 2011Kerkeboske 1 april 2011

• 10 gemeenten tekenen  
overeenkomst

• 20-tal andere organisaties

• Integrale aanpak , niet alleen 
huisvestinghuisvesting

• Provincie doet mee

• Projectorganisatie neergezet, 
bestuurlijk overleg, modules.



Bestuurlijk overlegBestuurlijk overleg

• Portefeuillehouders 5 
gemeenten

• Provincie 

• KvK 

• Wonen Limburg • Wonen Limburg 

• Stichting Arka 

• Welzijnsstichtingen 

• GGD 

• LLTB



5 modules5 modules

• Module ruimtelijk fysiek

• Module economie

• Module sociaal maatschappelijk

• Module veiligheid en registratie• Module veiligheid en registratie

• Module communicatie en informatie

Partijen leveren voorzitter en ambtelijke ondersteuning.



Resultaten tot nu toeResultaten tot nu toe
• Regionaal beleid voor de short-stay

• Legaliseringstraject Horst aan de Maas. 

• Integrale handhavingspilot

• Servicepunt in Meterik

• Informatiefolders in het Pools• Informatiefolders in het Pools

• Poolse klankbordgroep

• Nieuwsbulletin

• Stichting Arka



ToelichtingToelichting
Huisvesting

Participatie

- pilot participatiecontracten

Informatie

- Servicepoint

Handhaving



Pilot Pilot participatiecontractenparticipatiecontracten

�Ministerie heeft regio
benaderd voor deelname
en geeft subsidie

�Waarom doen we mee?

�40% wil hier wonen�40% wil hier wonen

�Steeds meer gezinnen

�125 kinderen/jongeren >23



ServicepointServicepoint MeterikMeterik

�Opgericht in 2006 door gemeente Horst aan de 
Maas

�Vanaf 2014 gefinancieerd door de regio

�Doel is het verstrekken van informatie en advies

�Laagdrempelig:

Zonder afspraak en iedere werkdag openZonder afspraak en iedere werkdag open

� Verdere faciliteiten:

Poolse winkel

Toegang tot internet

Diverse folders en brochures



ServicepuntServicepunt voorkantvoorkant



servicepointservicepoint wachtkamerwachtkamer en en winkeltjewinkeltje



service point service point kamerkamer KrystynaKrystyna





Hoe om te gaan met huisvestingHoe om te gaan met huisvesting

- Bij huisvesting van arbeidsmigranten die 
willen blijven vinden we het belangrijk dat: 

- zij integreren en participeren in de 
bestaande woonomgeving (buurt, dorp etc.)

- er sprake is van goede spreiding en 
kleinschalige geleidelijke instroom in de
bestaande woon- en leefgemeenschappen.



Diverse vormen van huisvestingDiverse vormen van huisvesting

- Voor kortverblijvers:
- wonen bij de werkgever
- woonparken (voormalige recreatieparkjes)
- in pensions
- in labourhotels- in labourhotels

- Voor langverblijvers:
- in reguliere huizen (woningcöoperaties)
- tijdelijk woningbouw opgezet door 
particuliere ontwikkelaars



LocatiesLocaties

• 625 bekende locaties (in 8 gemeenten)

Campings 2550

Agrariers 1600

Woningen 1000

Overige 1900







Van bedreiging naar kansVan bedreiging naar kans

INTEGRATIE
�leer uw buren kennen.

� Ga met raad naar diverse locaties waar arbeidsmigranten 
wonen

� Spreek met uitzendorganisaties, arbeidsmigranten en 
huisvesters

� Praat niet over maar vooral met de arbeidsmigranten:  � Praat niet over maar vooral met de arbeidsmigranten:  
klankbordgroep.

WONEN
� draag zorg voor adequaat gemeentelijk huisvestingsbeleid.

� Zowel voor short-stay als long-stay
HANDHAVING
�Zorg voor adequate handhaving, samenwerking met …..





Wij Wij stekensteken de kop de kop nietniet in het in het zandzand en en 

watwat doetdoet U?U?


