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Tellen kasarbeiders is begonnen
MARIA DEL GROSSO

OOSTERBIERUM / SINT JACOBIPARO-

CHIE Nu er in Waadhoeke nieuw be-
leid is voor de huisvesting van ar-
beidsmigranten trekken dorpen
aan de bel.

De toetsingstabel van de gemeente
Waadhoeke, die bij het beleid hoort
dat eind maart is ingegaan, laat niets
aan duidelijkheid te wensen over.
Op basis van het totaal aantal wo-
ningen in een dorp of stad, mag
maximaal 1 procent omgezet wor-
den voor de huisvesting van ar-
beidsmigranten. Franeker komt dan
bijvoorbeeld op 61,4 woningen, Sint
Annaparochie op 21,2, Dronryp op
14,3, Menaam op 12,4 en Berltsum op
10,7. De rest zit onder de tien.

De eerste vergunningaanvragen
zijn afkomstig uit Oosterbierum.
Hier is het maximum vastgesteld op
2,5, afgerond naar 3. Onlangs zijn er
precies drie aanvragen voor een om-
gevingsvergunning gedaan. Twee
voor de Konkelswei en één aan de
Buorren. Terwijl er volgens Paul de
Cock, voorzitter van dorpsbelang,
negen of tien woningen kamersge-
wijs verhuurd worden. Dorpsbelang
is benieuwd wat er met die andere
huizen gaat gebeuren.

Het dorp trok zelf aan de bel over
het te grote aantal woningen met
buitenlandse arbeiders. ,,We zijn op
het gemeentehuis geweest om het
beleid uit te laten leggen en burge-
meester en wethouders zijn hier ge-
weest. Vervolgens hebben we een
handhavingsverzoek ingediend.’’

Langs alle huizen bezorgde dorpsbe-
lang een brief in drie talen waarin
wordt uitgelegd dat het dorp blij is
met andere culturen, maar dat ka-
merbewoning een wisselwerking
trekt op de leefbaarheid en dat daar-
om om handhaving is gevraagd.

,,Wie hier alleen om economische
reden is, doet niet mee aan vereni-
gingen. Bovendien belet kamerbe-
woning dat gezinnen hun intrek ne-
men, terwijl wij die hard nodig heb-
ben voor de school’’, aldus De Cock.
Hij hoopt dat de woningen die geen
vergunning krijgen weer door gezin-
nen bezet zullen worden.

De actie van dorpsbelang heeft
volgens De Cock niets te maken met
onverdraagzaamheid. Oosterbie-
rum wierp zich eerder op om de
overloop van azc’s te ontlasten door

een Syrisch gezin welkom te heten.
Dit gezin is volledig in het dorp op-
genomen. Dorpsbelang houdt het
dan ook niet bij handhaving alleen.
Voor de legaal wonende buitenlan-
ders, ook in de omliggende dorpen,
is subsidie aangevraagd bij het
Mienskipsfûns om een taalcursus
Nederlands te kunnen geven.

Wat Hayo Meyer uit Sint Jacobipa-
rochie betreft, mocht het in zijn
dorp ook wel zo ver zijn. Hij woont in
de Geert Veenhuizenstraat waar een
hele rij bejaardenwoningen tegen-
over zijn huis bewoond wordt door
arbeidsmigranten. Het gaat volgens
hem om zestien huizen, terwijl het
nieuwe beleid maximaal acht in heel
het dorp toestaat. ,,Het is een dorpje
in een dorp geworden. Zo komt er
niets van integratie.’’

Meyer meldde zich bij een ambte-
naar met zijn klacht, maar zegt
sindsdien nooit wat gehoord te heb-
ben. Ook richtte hij zich tot woning-
stichting Wonen Noordwest Fries-
land. Die kwam wel met een reactie.
Bij de corporatie kunnen arbeidsmi-
granten zich als woningzoekende
inschrijven en een woning toegewe-
zen krijgen. De stichting verhuurt en
verkoopt niet aan uitzendbureaus
die vervolgens de huizen kamersge-
wijs verhuren.

De gemeente is niet in actie geko-
men, omdat er geen officieel hand-
havingsverzoek ligt, legt woord-
voerder Berber Bonnema uit. Een
verzoek moet gericht worden aan
het college, met vermelding van
straten en huisnummers waar de
klacht over gaat.


