
 

 

Hardinxveld-Giessendam, 29 mei 2019 

Onderwerp: Artikel 12 vragen inzake de huisvesting arbeidsmigranten Rivierdijk 586 

 

Geacht college, 

De provincie wil de mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten onderzoeken in de 

regio. De gemeente onderzoekt daarvoor de mogelijkheden samen met Neptune Shipyard. De 

bewoners rondom Rivierdijk 586 en ook verder naar de Sluisweg maken zich daar ernstige zorgen 

om. 

 

Vragen aan het college; 

1. Bent u er zich van bewust met welk een zorg voor overlast de bewoners kampen? Doordat 

de kans dat hun leefomgeving door toename van grote getale arbeidsimmigranten ernstig 

verstoord kan gaan worden? Dat hier uiterst zorgvuldig mee moet worden omgegaan? 

 

2. Dat bij Short-en Midstay voorzieningen mensen samenwonen die geen persoonlijke band 

met elkaar of met de omgeving hebben. De (nog te realiseren) woonruimte wordt 

functioneel gebruikt, zeker als ze hier kort zijn. Daarbij is niet automatisch sprake van 

gedeelde leefregels of verantwoordelijk gedrag en moet er een kader zijn waarin dat 

ontstaat of afgedwongen. ( bron platvorm 31). Bent u daarvan op de hoogte?  

 

3. Dat de bewoners van deze buurt door de industrialisatie al heel veel van hun wooncomfort 

hebben moeten inleveren? En er een reële kans is dat de waarde van hun onroerend goed 

sterk kan dalen? 

 

4. Het kantoorpand Rivierdijk 586 ligt in de zone “industrielawaai”. Bewoners hebben in het 

verleden aanvragen ingediend i.v.m. splitsing van hun onroerend goed voor nieuwe 

woonvergunningen. Vanwege hetzelfde industrielawaai zijn deze altijd aan de dijkbewoners 

geweigerd. Waarom zou dit dan nu wel zijn toegestaan? 

 

5. Dat er in eerste instantie over 86 tot172 tijdelijke werknemers gesproken wordt, en nu 

inmiddels al over hogere aantallen? 

 



6. Betreft het hier alleen voor de huisvestiging van arbeidsmigranten in dienst van Neptune of 

zijn er nog andere werkgevers uit andere gemeenten in dit proces betrokken? 

 

7. Is er bereidheid (verder) onderzoek te doen naar andere alternatieven voor huisvestiging? 

Dat zowel voor onze inwoners als voor de arbeidsmigranten een goede oplossing biedt. 

 

 

8. Bent u met ons van mening dat bij dit ingrijpend plan de gemeenteraad voorafgaand aan de 

besluitvorming betrokken moet worden? 

 

9. Dat het verstandig is om de besluitvorming betreffende de plannen voor Rivierdijk 586 op te 

schorten, en het onder zoek van de provincie met waarschijnlijk nieuwe wetgeving af te 

wachten? 

 

 

Namens de PvdA-fractie, 

Liny de Jager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


