
 

 

Avond over beleid huisvesting arbeidsmigranten op 16 maart 2020 
 

Op maandagavond 16 maart is er in het Oude Raadhuis, Markt 1 in Etten-Leur een bijeenkomst over 

de wijze waarop we arbeidsmigranten huisvesten. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen. 

Inloop vanaf 19 uur, start bijeenkomst om 19.30 uur.  

Is het beleid dat we hebben goed? Of moeten we het aanpassen?   
Begin 2012 stelde de gemeente het beleid vast voor de huisvesting van arbeidsmigranten. In dat 

beleid staat hoe we tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland huisvesten. Het aantal 

arbeidsmigranten steeg van zo’n 340 eind 2013 tot ongeveer 1200 begin 2020.  Daarnaast is de 

Provincie van plan om de mogelijkheden voor huisvesting te verruimen. Daarom verkent de 

gemeente of we het beleid uit 2012 moeten aanpassen. 

 

Tijdens de bijeenkomst leggen we u ons huidige beleid uit. Ook vertellen verschillende partijen die te 

maken hebben met arbeidsmigranten wat hun ervaringen zijn en wat zij belangrijk vinden.  

Graag horen we wat u belangrijk vindt.  
Als we ons beleid willen aanpassen, dan doen we dit graag samen. Samen kijken we hoe het nu gaat 

en wat ieders behoefte is. Ook kijken we naar wie betrokken wil zijn bij het eventueel aanpassen van 

beleid, en op welke manier? Dat is dan ook het doel van deze bijeenkomst.  
 

We willen samen met u:  

▪ verkennen hoe het huidige beleid loopt; 

▪ wat de toekomstige ontwikkelingen zijn;  

▪ bespreken hoe u betrokken wilt worden bij de eventuele aanpassing van het beleid.  

Programma bijeenkomst  
19.00 uur  Inloop 

19.30 uur  Welkom door wethouder Ger de Weert  

19.35 uur Diverse korte toelichtingen door gemeente Etten-Leur, IKE, ZLTO, ondernemer, 

uitzendorganisatie en huisvester, Provincie en een inwoner. 

20.30 uur Korte pauze 

20.40 uur In groepen met de aanwezigen verder verkennen. 

  Daarbij staan drie vragen centraal: 

1. Hoe ervaart u op dit moment de huisvesting arbeidsmigranten? 

2. Wat zijn voor u belangrijke aandachtspunten voor de toekomst? 

3. Wie moeten we, naar uw mening, betrekken bij het eventueel aanpassen van het 

beleid en op welke manier? 

22.00 uur Afsluiting van de avond 

Aanmelden? Graag! 
We vinden het belangrijk om naar iedereen te luisteren. Daarom vragen we iedereen die wil 

deelnemen om zich aan te melden. U kunt dat doen door uiterlijk maandag 16 maart om 12.00 uur 

een e-mail te sturen aan de griffie (griffie@etten-leur.nl). Als er veel belangstelling is, organiseren we 

graag meerdere avonden. Dit om te voorkomen dat groepen te groot worden en het moeilijk is om 

goed naar elkaar luisteren. In dat geval nemen we contact met u op voor een andere datum. 
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