Hoe betrekken we arbeidsmigranten in onze mienskip?
Dat is de vraag waar het om gaat. Gemeente Waadhoeke vraagt uw hulp om een goed antwoord
hierop te vinden. Helpt u mee? Op dinsdag 12 april wil de gemeente u een concept uitvoeringsplan
voorleggen. Daarin staan 18 punten om het beleid rondom en het contact met arbeidsmigranten te
verbeteren. We horen graag wat u van dat uitvoeringsplan vindt. Vindt u het leuker om activiteiten
te bedenken, misschien is het platform Leefbaarheid dan iets voor u.
Arbeidsmigranten zijn mensen zoals u en ik: mensen met een eigen verhaal, met dromen en
ambities. Om die waar te maken, komen ze hier werken. Sommige Nederlanders maken zich best
zorgen over de komst van arbeidsmigranten naar hun dorp of stad. U misschien ook wel. U vraagt
zich af of er nog wel werk voor u is, of een betaalbare woning. Misschien denkt u dat we
arbeidsmigranten helemaal niet nodig hebben. Maar zij hebben goede redenen om hier naartoe te
komen en wij hebben alle reden hen te verwelkomen. Dankzij hun hulp kunnen grote en minder
grote bedrijven in de regio blijven. Bedrijven houden hun productie op peil en dat zorgt voor extra
werkgelegenheid, voor iedereen.
Wat vindt u van het uitvoeringsplan arbeidsmigranten?
De gemeente heeft sinds 2019 beleid als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit beleid
is in het najaar van 2021 geëvalueerd en er ligt nu een concept uitvoeringsplan waarin 18
actiepunten beschreven staan. Op dinsdagavond 12 april bespreken we dat uitvoeringsplan graag
met u.
Na die avond willen we graag een klankbordgroep oprichten, die twee keer per jaar bij elkaar komt
om de voortgang van het uitvoeringsplan te bespreken. Dan informeren we u over de stand van
zaken van het uitvoeringsplan en sparren graag met u over knelpunten en zorgen. Iedereen kan
deelnemen aan de klankbordgroep. Wat in deze klankbordgroep besproken wordt, wordt ook
gebruikt als input voor de informatie aan de gemeenteraad.
Maar waar vinden arbeidsmigranten en inwoners van Waadhoeke elkaar?
Naast de actiepunten uit het uitvoeringsplan, willen we graag dat er meer ontmoetingen komen
tussen arbeidsmigranten en de mensen die al lang(er) in Waadhoeke wonen. Onder het motto
‘onbekend maakt onbemind’ willen we elkaar leren kennen. Maar hoe dan?
Platform Leefbaarheid voor ontmoetingsactiviteiten
Hebt u daar ideeën over, misschien wilt u dan meehelpen in het platform Leefbaarheid. Dit is een
groep mensen die – samen met De Skûle Welzijn - activiteiten stimuleert in de dorpen en wijken
waarbij arbeidsmigranten en de (vaste) inwoners van de gemeente, op een leuke manier in contact
komen. We wisselen ideeën uit en ervaringen, brainstormen met elkaar, met onze relaties en met
externe experts om te komen tot activiteiten waarbij we arbeidsmigranten gaan ontmoeten en leren
kennen. Het platform leefbaarheid heeft een budget van €5000,- per jaar.
Wilt u helpen?
We zouden het erg op prijs stellen wanneer u aanschuift bij de inspraakavond over het
uitvoeringsplan, bij de klankbordgroep die de voortgang daarvan in de gaten houdt en/of bij het
platform Leefbaarheid. Bent u geïnteresseerd om uw steentje bij te dragen, stuurt u dan een mailtje
naar Harrie Siegersma, coördinator Arbeidsmigranten van de gemeente Waadhoeke. Zijn e-mailadres
is h.siegersma@waadhoeke.nl en het telefoonnummer 06 - 8261 0743.

