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Breed gedragen plan naar gemeenten

Groenwilk'
voor 2000
arbeiders
& Eric Molenaar

e.molenaar@mediahuis.nl

Hooni I Eenwerkgroep meton,
der meer bedrijven, uitzendorga-
nisaties,'FNV en bouwers heeft
een plan voor 'Groenwijkl een
park rnet 45o aÍ,partementen
voor (5oo tot zooo buitenlandse
arbeidskrachten.

Het plan, dat ook voorziet in een su-
permarkt, sportvooÍziening, buurt-
huis en beheer, gaat naar de zeven
West-Friese gemeenten, om draag-
vlak te kt'ijgen voor een gezamenlij-
ke aanpak van het probleem.

Pas als dat draagvlak er is, willen
de initiatiefnemers samen met ge-
meenten en provincie vaststellen
welke plek het meest geschikt is
voor Groenwijk. ,,Anders gaat het
alleen nog maar over de locatie,,,zei
voorzitter Hans Huibers van de
Westfriese Bedrijvengroep gisteren
tijdens een persconferentie in
Hoorn. Wel gaf hij aan dat de locarie
niet in woonkernen of op bedrijven-
terreinen wordt gezocht, maar in
goed ontsluitbaar landelijk gebied,
'langs de A7 Westfrisiaweg of de AC

Becijferd is dat in Wesr-Friesland ,

circa ro.ooo arbeidskrachten uit het
buitenland werken, van wie Tooo
hier drie tot z4 maanden verblijven.
Geen arbeidsmigranten, maar men-
sen die hier relatief kort verblijven
en dus geen woning maar huisves-
ting zoekerS benadrukte Huibers. ,

,,Zij zijn cruciaal voor de regionale
economie."

Tot nu toe is de huisvesting over-
gelaten aan 'de markt'. De woning-
markt is ontwricht, omdat wonin-
gen voor verhuur werden opge- ,

kocht. Het leidde tot verpaupering,
illegale huisvesting, overlast en af-
hankelijkheid van de werkgever.

Jeannette Chakour zei namens de
uitzendorganisaties dat die hebben
beloofd dat na het realiseren van .

'GroenwijlC zoo tot. z1o particuliere
woningen zullen vrijkomen. Bart
Plaatje van FNV, die opkomt voor de
belangen van de arbeidskrachten,
sprakvan een'prachtig plan. Het al-
lerbelangrijkst, zei hij, is dat ieder-
een zijn eigen slaapkamer krijgt en
dat er geen sprake is van aftranke-
lijkheid van de werkgever. Emile ,

Roemer, namens de overheid,aanja-
ger' van goede huisvesting voor ar-
beidsmigranten, complimenteerde
de initiatiefnemers via een video.
,,Dit is de enige manier om er iets
aan te doen."
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