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Geachte dorpsraad. 

 

Met teleurstelling en enige verbazing heb ik uw schrijven en het bijgevoegde voorlopig 

advies gelezen. Een goed Nederlands spreekwoord zegt: praatjes vullen geen gaatjes. En dat 

spreekwoord lijkt mij op basis van uw gesprek met dhr van der  Camp helaas  aan de orde. 

Van der camp stelt, in samenspraak met Crown uitzendgroep, er bewust voor te kiezen om 
te werken met jonge stellen. Welke garantie ligt hieraan ten grondslag?.  Uit een Nicis studie 
blijkt namelijk dat “ruim 90% van de arbeidsmigranten hun woning deelt met anderen (niet 
zijnde hun partner) . Vaak zijn dit landgenoten.”  

Bron: 

https://www.companen.nl/arnhem/wp-content/uploads/2017/10/Regio-Hart-van-Brabant-
Deelrapportage-huisvesting-arbeidsmigranten.pdf 

U gaat er van uit dat alle regels op het gebied van bouwkunde en handhaving gevolgd 
worden. 

Echter twee derde van het object valt binnen de stankcircel van Manege De Steegh. 

Los van het feit dat de beoogde sociale ruimte in dit gedeelte valt is het de vraag of de 
bedrijfjes die er nu in gehuisvest zijn gecontinueerd worden. Daarbij een kanttekening over 
de uitspraak dat de bewoners alleen komen om te werken dan wel in het object verblijven. 
Hoe realistisch is een dergelijke uitspraak waar het jonge mensen betreft? En hoe 
lichtvaardig wordt voorbij gegaan aan de parkeeroverlast? 

Zelfs nu staat het parkeerterrein vol en wordt er met grote regelmaat door de 
werknemers/bezoekers van de bedrijfjes op de openbare weg geparkeerd!. (zie bijlagen) 

Ja, van der Camp woont er nu nog maar op dat punt heeft hij nog nooit een vinger 
uitgestoken. Maar hij zal overwegen om twee extra stroken parkeervlakken op zijn eigen 
terrein in te richten. Ondanks uw eis tot borging: een overweging en geen garantie! 

En wat te doen met het feit dat hij zelf naast het object woont?. 

Voor u een belangrijk uitgangspunt. 

Voor ons niet meer dan een holle belofte. 

Hij kan zich hier elk moment aan onttrekkenen en boze tongen beweren al dat het gezin 
hiermee al bezig zou zijn. Wij hebben over dit soort toezicht enige weken geleden voldoende 
artikelen in het Brabants Dagblad gelezen over het gedrag van arbeidsmigranten in voorheen 
rustige omgevingen en de moeilijkheden dan corrigerend op te treden.  

Uw waarderend woord over de informatieronde aan de buurt mag overigens gerelativeerd 
worden omdat de gemeente Oss aan van der Camp deze ronde opgelegd heeft en hem 
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daarbij zelfs de adressen verstrekt heeft van omwonenden die minimaal bezocht moesten 
worden. 

Als zijn intentie zo zorgvuldig was geweest had hij zelf ook enkele bewoners aan de overkant 
van de straat aan deze lijst toegevoegd, maar dat hoefde niet! 

Wij waarderen uw uitspraak dat omwonenden geen enkele overlast moeten ondervinden en 
dat een en ander in goed overleg met de gemeente en de omwonenden plaats vindt. 

Het is in dit kader jammer dat wij niet bij het gesprek met dhr van der Camp zijn uitgenodigd 
en dat u uw advies, ook al is het voorlopig, niet hebt uitgesteld tot de concrete plannen 
beschikbaar zijn. Waarbij ik met stelligheid herhaal dat het object qua locatie en opzet 
ongeschikt is om er 32 arbeidsmigranten in te huisvesten. 

Kortom: wij willen geen vage beloften maar garanties temeer omdat onze contacten in het 
verleden met dhr van der Camp hebben geleerd dat zijn geloofwaardigheid betrekkelijk is. 

Met vriendelijke groet, 

J. Evers. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


