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Geachte Bestuur en Raad van de gemeente Medemblik,
Ons heeft het bericht bereikt dat de Gemeente Medemblik volgens “RAPPORT Huisvesting van
buitenlandse werknemers in Medemblik Een evaluatie van het gemeentelijk beleid” een
beleidsadvies en voornemen heeft huisvesting voor 50 werknemers per huisvestingslocatie op een
bedrijventerrein toe te staan.
Met 2 brieven hebben wij onze bezwaren hiertegen eerder kenbaar gemaakt:
• In onze brief van 2 april 2019 hebben wij onze bezwaren kenbaar gemaakt tegen de transitie
van een kantoorgebouw aan de Graanmarkt 3 in Zwaagdijk Oost
• Op 11 februari 2020 hebben wij wederom laten weten ons niet in het beleid te kunnen
vinden arbeidsmigranten op bedrijventerreinen toe te staan (zie bijlage). De
bedrijventerreinen zijn daar niet op ingericht/geschikt.
Voor de redenen verwijs ik naar de bijlage waarvan de inhoud voor zich spreekt en nog steeds
opportuun is.
Hier wil ik nog graag aan toevoegen:
• De bedrijventerreinen en de exploitatie hiervan is een belangrijke inkomensbron voor de
Gemeente Medemblik. Het belang hiervan is groot. Het zou niet in het belang van de
gemeente zijn als bedrijven het niet meer aantrekkelijk vinden zich op de
bedrijventerreinen te vestigen omdat ze (mogelijk) hinder ondervinden van bewoners die de
bedrijvigheid in de weg staan.
• Onderzoek van de STEC-groep heeft aangetoond dat de ruimte op bedrijventerreinen in de
komende jaren hard nodig is omdat de bedrijvigheid weer gaat toenemen.
• Recentelijk heeft een verkeersongeluk op het WFO terreinen/rotonde plaatsgevonden. Het
bedrijventerrein is onvoldoende ingericht voor veilig gebruik door voetgangers en fietsers
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Het is voor ons als ondernemersvereniging niet te accepteren, dat de gemeente voornemens is te
kiezen voor huisvesting van werknemers op bedrijventerreinen, dat nieuwe problemen.
gaat veroorzaken, terwijl andere afdoende oplossingen voorhanden zijn. In een brief die in
samenwerking met de WBG over dit onderwerp wordt gestuurd, wordt daar over uitgeweid.
Met klem verzoekt de OFM de Gemeente Medemblik af te zien van huisvesting van werknemers op
de bedrijventerreinen en te gaan voor de alternatieven die o.a. ook door de WBG worden aangereikt.

Met vriendelijke groet,

Frits Meester, voorzitter
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