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Geachte voorzitter, wethouders, commissieleden en overige aanwezigen, 
 
Mijn naam is John Klaasman, ik ben inwoner van Dinteloord en lid van de werkgroep Behoud 
Leefbaarheid Dinteloord. Onze werkgroep wil dat grootschalige huisvesting van tijdelijke 
arbeidsmigranten fatsoenlijk en veilig, conform wet- en regelgeving, plaatsvindt in de achtertuin van de 
werkgever. Dus op hun eigen bedrijfsterrein, en dus niet de lasten over de schutting mikken en de tuin 
van de buren gebruiken. 
 
Vanavond staan als ingekomen stukken voor deze vergadering onder andere ons manifest en ons 
schrijven van donderdag 27 december 2018 vermeld.  
 
De Steenbergse Bode kopt in zijn editie van 22 september 2017: ‘Kans op arbeidsmigranten in Dinteloord 
Zuid Oost’ 1.  Het college laat daarin o.a. weten - en ik citeer - : 
Aan de principemedewerking zijn nog wel een aantal randvoorwaarden verbonden over de wijze van 
huisvesten, het uiteindelijke planontwerp, de uit te voeren onderzoeken, de inpassing in de omgeving 
maar zeker ook de communicatie met de omgeving. “Als deze stappen met goed gevolg doorlopen 
worden, zal het initiatief uiteindelijk leiden tot een ontwerpbestemmingsplan en een grondverkoop.” 
 
Ons manifest begint met een beschrijving van de enorme veranderingen in de woon- en leefomgeving van 
de inwoners van Dinteloord. Het verdwijnen van 250ha open poldergebied en de komst van een fel 
verlicht kassengebied met veel glas en weinig groen. De omsingeling van ons dorp door vele tientallen 
windmolens die de horizon dramatisch hebben veranderd. De dreiging bestaat dat de vier 77 meter hoge 
windmolens aan de Karolinadijk worden vervangen door vier MEGAturbines van 200 tot wellicht zelfs 234 
meter hoogte, en dat aanmerkelijk dichter bij de dorpskern. Tot zeer grote verbazing van diezelfde 
inwoners kwam er niet zo lang geleden nóg een ‘dreigend’ konijn uit de gemeentelijke hoge hoed. Langs 
de Noordlangeweg, in de kom van Dinteloord, bleek het college plannen te hebben tot het bouwen van 
een woonwijk voor 250 tijdelijke arbeidsmigranten.  
 
Onze werkgroep is van mening dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor alles wat met de huisvesting 
van tijdelijke arbeidsmigranten te maken heeft. Dit afwentelen op uitzendbureaus is geheel eigen belang 
dienend en zal een remmend effect hebben op de gewenste ontwikkeling van verduurzaming.  
Ik doel hiermee op het streven van de Provincie Brabant om de huidige status van technologische kennis 
te behouden dan wel te verbeteren. Technologische innovaties die arbeid uitgevoerd door 
laaggeschoolden lees: -het gros van de tijdelijke arbeidsmigranten - zal gaan verdringen, en dan vooral in 
de agri- food- en logistieke sectoren. Uitgerekend precies die sectoren die onze regio zo kenmerken.  
 
Ik verwijs u hieromtrent gemakshalve naar de bouwstenen met onderzoeksresultaten op dit gebied. 
Gepubliceerd door de Provincie Brabant in het kader van het thema ‘arbeidsmigratie Brabant’ en de 
daaruit voortgekomen bestuursopdracht naar de Gemeenten door de Provincie Brabant. 
 
De lusten van de arbeid van de tijdelijke arbeidsmigranten komen uitsluitend terecht bij de werkgevers. 
De lasten, in de ruimste zin van het woord, behoren dan ook te worden gedragen door zij die ook de 
lusten hebben en dat zijn de werkgevers en absoluut niet de bevolking.  
 
De lasten bestaan ook voor een groot deel uit het uitblijven van afdoende handhaving van de orde en de 
bij wet gestelde regels. Een uitzendorganisatie is een bedrijf en heeft als primair doel ‘geld verdienen aan 
arbeid’. Een bedrijf heeft een winstoogmerk en zal de opgelegde taak van handhaving van regelgeving, 
met alle goede bedoeling en certificeringen ten spijt, ervaren als regeldruk en kostenpost. Kosten voor 
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handhaving worden altijd afgewogen tegenover de winstmarge en dus niet tegenover wat het als 
maatschappelijk voordeel biedt voor de omgeving. Een bedrijf zoveel mogelijk winst maken tegen zo min 
mogelijk kosten. Als er dan gesneden moet worden in kosten omdat de winstmarge daalt kun je op je 
vingers natellen waar er dan gesneden gaat worden. Marge op arbeid  zal gaan dalen gezien de hier 
eerder geschetste effecten van de technologische  ontwikkelingen die dichterbij zijn dan gedacht. 
 
 
Handhaving 
De vele berichtgeving in de media en negatieve gevoelens jegens arbeidsmigranten zijn helaas feiten en 
vooral veroorzaakt door problemen met huisvestingsvormen binnen de kernen en op recreatieparken. 
Deze problematieken zijn mede ontstaan door gebrekkige handhaving en inzicht in migrantenstromen 
en het niet hebben van adequate middelen bij overheden om doelmatig toezicht te houden. Onduidelijke 
en geen eenduidige regelgeving en beleid heeft misbruik flink in de kaart gespeeld.  
 
De handhaving dient dan ook volledig en doelmatig te geschieden door en vanuit de gemeentelijke 
organen. En wel zodanig dat de huidige “onderbuikgevoelens” over arbeidsmigranten van het toneel 
verdwijnen en plaats maken voor trots dat deze regio zich ontwikkeld naar een hoger plan, inclusief 
verbetering van arbeidswaarde Voor ELKE inwoner en GAST van de Gemeente. Precies zoals ook 
beschreven in de hier eerder aangehaalde de bestuursopdracht van de Provincie Brabant. 
 
De weg die nu bewandeld dreigt te worden door vermeende haast omdat er urgentie is, is die van 
kortzichtigheid, en we kunnen allemaal zien wat dat de omgeving van Dinteloord heeft gebracht. 
 
Maak daarentegen wel haast met het aansturen op huisvesting direct op en nabij de plaats waar de 
tijdelijke arbeidsmigrant zijn/haar arbeid verricht. Een ‘hostel’ met goede en voldoende faciliteiten op het 
AFC-terrein is een enige juiste keuze.  
 
Geclusterde huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten dient daarom te geschieden ‘in their own 
backyard’, in hun eigen achtertuin: op het bedrijf of op het bedrijfsterrein van de werkgevers en wel zo 
dicht mogelijk bij hun werklocatie, in dit geval dus op of aan de rand van het AFC. 
 
En last but not least: 
Het bestemmingsplan kom Dinteloord, dat amper 2 jaar geleden is vastgesteld (15-12-2016), bestemt dat 
perceel voor recreatie, speelvoorzieningen, ijsbaan, sporthal, sportvelden/ sportterreinen, 
fitnesscentrum, tennisbanen en voor een zwembad, met daaraan ondergeschikt horeca-activiteiten ten 
behoeve van bovengenoemde functies. Daarvoor zijn die gronden ooit gekocht door de gemeente: om al 
deze voorzieningen in de toekomst te verplaatsen zodat er inbreidingslocaties voor woningbouw kunnen 
ontstaan. Daarom kan er nu gebouwd worden op de voormalige voetbalvelden van VV Dinteloord en 
DIVO. 
 
Het is dus ‘niet zomaar een perceel grond dat braak ligt’: meer ruimte voor verplaatsing in ons dorp is er 
niet. Kort en goed: als u ervoor kiest om het bestemmingsplan kom Dinteloord aan te passen ten gunste 
van een filiaal voor Flex Employment, dan zet u daarmee Dinteloord op slot: er kan dan niet meer 
gebouwd worden voor eigen inwoners. 
 
Tot zo ver ons manifest.  
 
 


