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Informatie huisvesting migranten 1-op-1 gesprek 
Er komen extra informa
tiebijeenkomsten van Flex 
Employment en de gemeente 
over de huisvestingsplannen 
voor arbeidsmigranten aan de 
Noordlangeweg in Dinteloord. 
Ook dan zullen belangstel
lenden zich daarvoor tevo
ren moeten aanmelden, zei 
wethouder Petra Lepolder 
donderdag in de gemeente
raad na vragen van Danker 
Kouwen van de Volkspartij. 

Daags voor de raadsvergadering 
verliep zo'n informatiebijeenkomst 
chaotisch, In restaurant Thuis waren 
die avond drie tafels voor elk tien 

belangstellenden gereserveerd. 
Maar er kwamen meer dan honderd 
mensen opdagen, die gevolg gaven 
aan een oproep van de werkgroep 
Behoud Leefbaarheid Dinteloord 
(WBLD) via een flyer die huis-aan
huis was verspreid. In allerijl werd 
een extra gespreksronde georgani
seerd voor de ruim twintig mensen 
die een uur wilden wachten. Maar 
75 tot honderd anderen gingen on
verrichter zake terug naar huis. Van 
wie dat wilde, werden contactgege
vens genoteerd voor een uitnodi
ging op een later moment. 
In de gemeenteraad stelde Kouwen 
vragen naar aanleiding van het in 
de media geschetste beeld dat de 

werkgroep de zwartepiet kreeg 
toegespeeld. ,,Dat kan niet, want 
ze zat niet in de organisatie. Kan 
het college het gevoel van schuld 
wegnemen: zei hij. Lepolder wilde 
niet van schuld spreken, maar legde 
uit dat er tussentijds contact was ge
weest met de werkgroep. ,,Omwille 
van de zorgvuldigheid wordt er ge
kozen voor een-op-een gesprekken, 
en geen plenaire bijeenkomst. De 
werkgroep koos er voor om in haar 
flyer niet te vermelden dat men zich 
tevoren moest aanmelden. Daarmee 
ontnam ze de organisatie de moge
lijkheid om aanpassingen te doen, 
En dan lopen dingen uit de hand': 
aldus de wethouder. Woordvoer-

der Leon Aanraad van WBLD zegt 
tevoren bij de gemeente te hebben 
aangegeven dat ze zoveel moge-
lijk inwoners zou oproepen om te 
komen, en te hebben gevraagd om 
daar rekening mee te houden bij de 
locatiekeuze. Het verplicht aanmel
den is volgens hem pas op een later 
moment door de organisatie gecom
municeerd. Kouwen stelde dat bij de 
definitie van een inloopavond geen 
verplicht aanmelden past. 
Met een motie probeerde de 
Volkspartij te bereiken dat het 
gemeentebestuur ten aanzien van 
de grond aan de Noordlangeweg 
géén overeenkomsten over verkoop 
sluit, noch onomkeerbare toezeg-

gingen doet, voor huisvesting van 
arbeidsmigranten, Ze vindt dat eerst 
de raad zich moet uitspreken over 
het beleid. Ze kreeg alleen steun van 
D66. De overige fracties vinden dat 
de wethouder het geldende beleid 
uitvoert, en dat bij verkoop de raad 
het laatste woord heeft. 
In de discussie bleek, dat Flex Em
ployment eerst een ander perceel op 
het oog had, dichter bij het AFC aan 
de zuidkant van de Noordlangeweg. 
Lepolder: ,,Dat kon niet, omdat het 
niet voldeed aan de uitgangspunten 
van het door de raad vastgestelde 
beleid. Daarop zijn we samen verder 
gaan zoeken en kwam de huidige 
locatie in beeld:' 




