Op 13 mei inspreken bij de gemeenteraadsvergadering
Geacht College,
Mijn naam is Rob Plugge en ik spreek hier namens de gehele Graaf Reinoldweg
in ’t Harde.
Naar aanleiding van het voornemen van Projectontwikkelaar Harry Frens om
het Brigadegebouw aan de Graaf Reinoldweg 39 vol te zetten met 46
arbeidsmigranten willen wij graag uw aandacht voor de volgende zaken:
1. Hoe is de relatie woon-werken. Wij zijn geen opvang verschuldigd voor
de omliggende gemeenten. Bovendien worden er al een aantal
arbeidsmigranten in ’t Harde opgevangen. De gemeente heeft
provinciale afspraken gemaakt om 70 arbeidsmigranten op te vangen,
maar waar werken deze mensen en hoeveel zijn er binnen de gemeente
al onderdak?
2. Toen de plannen gemaakt werden zou er burgerparticipatie hebben
moeten plaatsvinden, maar wij hebben daar als direct betrokkenen niets
van gemerkt, terwijl dat voor de gemeente een speerpunt zou zijn.
3. Er ligt een relatie tussen de oud-wethouder Jan Polinder , Harry Frens
van de Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij en het Adviesbureau
Kubiek, waar de oud-wethouder ook werkzaam is.
4. Door het beleid van de gemeente faciliteert u een ondernemer door hem
de mogelijkheid te bieden arbeidsmigranten te huisvesten, die voor deze
zelfde ondernemer werkzaam zijn in de slachthuizen in de omgeving,
waar hij ook weer aan verdient.
5. Het adviesbureau Kubiek en de gemeentelijke toezeggingen maken ons
grote zorgen. Er wonen nu al Polen en er zit al een vintage
meubelverkoper in het pand, terwijl er nog steeds geen enkele
vergunning is afgegeven en de afdeling Bouw en Woningtoezicht van de
gemeente weigert te handhaven na een brief onzerzijds aan het college,
waar pas na 34 dagen een reactie op kwam.
6. Zoals u ziet zijn wij hier met een groot aantal mensen aanwezig, hetgeen
maar weer eens aangeeft hoe diep dit hele verhaal bij ons zit. In een
straat met 36 bewoners 46 arbeidsmigranten plaatsen, die in het
gebouw volgens de eigen tekening ruim 3,5 vierkante meter leefruimte
hebben is ongewenst en onmenselijk en zeker onchristelijk. Dit doe je je
medemens niet aan. Voor de door dhr. Frens genoemde beheerder is
geen woonruimte aangegeven op de tekening.
7. Ook de veiligheid voor de buurt/gemeente komt hier in het gedrang.

Gezien het aantal geparkeerde fietsen en auto’s op de avond dat The
New Break open is, komen er veel jongelui uit de buurt. Jongens maar
ook met name meisjes vanaf 16/18 jaar verdienen in deze tijd van
zorgeloze uitgaansmogelijkheden ook een stukje veiligheid. Dit uitgaan,
gecombineerd met een gebouw vol “eenzame” jonge arbeidsmigranten
die relatief ver van huis zijn en in het weekend vast ook meer dan één
borreltje gaan drinken, hetgeen makkelijk tot problemen kan leiden.
8. De afdeling Handhaving en Toezicht gaf aan, dat als we overlast ervaren
we de politie maar moeten bellen. Aangezien dit meestal ’s avonds laat is
en er dan tussen Zwolle, Deventer en Harderwijk slechts een minimale
bezetting is, zal men een langere aanrijtijd hebben als men al komt.
Dit is al meerdere keren voorgekomen. Dus is dit gemakkelijk afschuiven
van verantwoordelijkheid.
9. Wij verzoeken u daarom de eigen gestelde regels te handhaven, de
vergunning tot het laten bewonen van 46 arbeidsmigranten en een vaste
beheerder te weigeren en de Nunspeetse Onroerend Goed Maatschappij
van de heer Frens een andere bestemming te laten zoeken.
Hartelijk dank voor uw aandacht!

