
Betreft : uitgestuurde brief d.d. 01-02-2022 Huisvestiging Arbeidsmigranten Espel
Aan : B&W en Gemeenteraad Gemeente Noordoostpolder

Espel, 12 september 2022

Geachte B&W en Gemeenteraad Noordoostpolder,

Op 1 februari 2022 is door Dorpsbelang Espel een schrijven gestuurd inzake de huisvesting van 
arbeidsmigranten in Espel en op 18 februari 2022 is er vanuit de Gemeente in de naam van mevr. M.E. 
Wiersma een schriftelijke terugkoppeling ontvangen. Graag zouden we op de hoogte gesteld worden naar de 
uitkomst van het ingediende bezwaar betreffende Noorderrand 25.

Daarnaast willen we graag een update geven m.b.t. de huisvestiging en de leefbaarheid in het dorp Espel,
met als uitgangspunt de beleidsregels die opgesteld zijn door het college van burgemeester en wethouders  in
beleidsnota no. 595154; 

Dorpsbelang Espel heeft het idee dat er steeds meer woningen binnen de dorpskern en in het buitengebied 
zijn die gebruikt worden voor tijdelijke arbeidsmigranten, maar niet vergund zijn, wij zouden van de Gemeente 
graag op korte termijn een update/overzicht willen ontvangen van alle vergunde woningen in de dorpskern en 
haar buitengebied om de juiste stand van zaken in beeld te krijgen. Daarnaast zouden wij graag van de 
Gemeente willen vernemen of er de laatste 2 jaar handhaving op het woninggebruik heeft plaatsgevonden of 
gaat plaatsvinden.

Daarnaast heeft woningbouwvereniging Mercatus bijna de gehele Noorderrand in haar woning content en 
deze worden meer en meer bewoont door Europeanen uit diverse Oost-Europese landen. Mercatus dient 
zich ook te houden aan de opgestelde regels en wij vragen ons sterk af of Mercatus de laatste 2 jaar heeft 
gehandhaafd op het woninggebruik. 

Met betrekking tot het huisvesten in de dorpskern van Espel gaat het redelijk goed, echter wordt er regelmatig 
meldingen gemaakt van overlast, bijvoorbeeld;

- Het in het openbaar drinken (groeperen) en in het openbaar blowen (groeperen)
- Het in openbaar drinken bij deuropeningen – geeft onveilig gevoel als je er langs loopt.

wij zijn bij hen aan de deur geweest en men trekt zich er weinig van aan
- Met auto’s het bos inrijden en dan midden in het bos barbequeen en de rotzooi achterlaten
- Het niet meenemen van blikjes en verpakkingen
- In de meeste arbeidsmigranten huizen zijn alleen mannen gehuisvest, die leven anders dan

in een normale gezinssituatie en hebben ook bijna allen een auto wat parkeeroverlast veroorzaakt
- Harde muziek in de nacht 
- Al meer dan 2 maanden zwerven er 2 arbeidsimmigranten zonder vaste werk en verblijfplaats

In afwachting van bericht en wij zijn graag bereid toelichting te geven hierover verder in gesprek te gaan

Met vriendelijke groet,

Besltuur Dorpsbelang Espel
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