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Lelystad
Voormalige
rechtbank wordt
verblijf voor
arbeidsmigranten
aanraden
0 2015
0 reacties
Door Kees Bakker op woensdag
8 juli
17:00

13°

»

Zoek binnen de site

Blijf op de hoogte van het
nieuws via WhatsApp!

De oude rechtbank in het Lelycentre staat al jaren
leeg. - Foto: Lennart van der Burg

3

Lelystad - Lelystaete in het Lelycentre, de
voormalige
rechtbank,
wordt een
voor
Deze website
maakt gebruik
vanverblijf
cookies.
Waarom? Klik HIER voor meer
arbeidsmigranten. Met een investering
van vier
informatie.
miljoen euro kan het pand geschikt worden
6OXLW

zoek

gemaakt voor 325 personen.

Appartementen voor drie tot
zeven mensen
De plannen zijn onlangs op een informatieavond
gepresenteerd. In het kantoorpand komen
appartementen die elk drie tot zeven mensen.
Daarmee wordt het geschikt gemaakt voor
arbeidsmigranten, die er gemiddeld tussen de drie
en negen maanden zullen verblijven voor zij
verder trekken, terug gaan naar eigen land of
permanente huisvesting in Nederland krijgen.

24 uur per dag toezicht
De voorziening wordt geëxploiteerd door een
bedrijf uit Zeewolde, dat veel ervaring heeft in
deze sector. Dit bedrijf plaatst twee beheerders in
het pand, die er 24 uur per dag toezicht zullen
houden. Overlast of vechtpartijen worden niet
getolereerd.

Veel behoefte
Volgens het bedrijf is er veel behoefte aan dit soort
huisvesting. Het landelijk expertisecentrum
‘Flexwonen voor arbeidsmigranten’ bevestigt dat.
‘Flevoland telt de meeste arbeidsmigranten van
Nederland, 10,2 procent. Dat zijn er grof geschat
zo’n veertigduizend,’ zegt Wim Reedijk van het
centrum.
Omdat de initiatiefnemers beseffen dat plannen
als deze voor onrust in buurten kunnen zorgen,
willen zij graag een klankbordgroep instellen met
vertegenwoordigers uit de omliggende wijken. Ook
hopen zij eventuele vooroordelen weg te nemen
door omwonenden desgewenst mee te nemen naar
elders waar dit soort projecten tot volle
tevredenheid van de buurt zijn gerealiseerd.
Om overlast te voorkomen worden er huisregels
opgesteld, die streng zullen worden gehandhaafd.
De beheerders zijn ook bereikbaar voor klachten
uit de buurt. Het complex kent op dit moment
voldoende parkeerplaatsen, dus die druk zal er
ook niet zijn.

Zorgen bij omwonenden
Van eventuele onrust in de buurt bleek afgelopen
donderdag nog niets. Op de bijeenkomst, waarvoor
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direct omwonenden en alle ondernemers in het
Lelycentre waren uitgenodigd, kwamen slechts
twee belangstellenden af, bewoners van het
nieuwe appartementencomplex De Waterwijzer.
Zij maken zich vooral zorgen over eventuele
parkeeroverlast en vragen zich af of de
leeftijdsgroep waar de short stay op gericht is,
arbeidsmigranten van tussen de 20 en 40 jaar oud,
wel matcht met de merendeels oudere bewoners
van De Waterwijzer.

Onrust wegnemen
Rolf van der Meijden van ‘E&E Accommodations’,
het bedrijf dat het complex gaat exploiteren, wil er
echt alles aan doen om eventuele onrust weg te
nemen. Wim Reedijk van het expertisecentrum,
waarin onder andere het ministerie en de
Vereniging van Nederlandse gemeenten
vertegenwoordigd zijn, heeft daar alle vertrouwen
in. ‘Het gaat ook om fatsoenlijke en menswaardige
huisvesting. E&E is daar één van de betere
bedrijven in en voldoet ook aan het keurmerk dat
daarvoor is ingesteld.’
Voor de plannen moet de bestemming van het
pand gewijzigd worden.
Lees ook:
Zwerven en plunderen in Lelystaete (reportage)
Brandweer rukt uit voor 'gaslek' in leeg
kantoorpand
Weblog: Lelystaete
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Zwerven en plunderen in

Lelystaete (reportage)

Brandweer rukt uit voor 'gaslek'

in leeg kantoorpand

Weblog: Lelystaete

LAAT EEN BERICHT ACHTER
U moet zijn ingelogd om een bericht te kunnen
plaatsen. Log in of registreer je om een reactie te
kunnen plaatsen.
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Ford Fiesta brochure?
Download nu direct, kosteloos en
gemakkelijk een brochure van
de nieuwe Ford Fiesta.
Hype uit Amerika
Amanda´s interview over hoe zij
30 kilo af viel dankzij een nieuw
afval dieet.
Nederland is verbaasd!
Bankier laat eenvoudig zien hoe
je meer dan € 2300 per week
kunt verdienen.
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