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1 6 AUG, 2017 

Betreft: Pand ( woonhuis/winkel/werkplaats en opslag) Hamersveldseweg 10a te Leusden. 
Overlast van Poolse Arbeidsmigranten, m.i.v. 01-02-2016. 

Geachte Gemeenteraad. 

Op 26-01-2016 ontvingen de naaste buren van het pand Hamersveldseweg 10a een brief van 
de Succesmakelaars dat zij dit pand gingen verlaten en vertrokken zijn naar het moderner 
kantoor aan de Hamersveldseweg 72, naast de Rabobank. 
Het lopend huurcontract van het pand aan de Hamersveldseweg 10a liep voor de 
Succesmakelaars nog door tot 1-9-2017. 
Per 1-2-2016 hebben de Succesmakelaars dit pand onderverhuurd aan het bedrijf E&E 
Accomodations uit Zeewolde. 
Dit bedrijf zorgt voor de huisvestiging van de woning voor (Poolse)- Arbeidsmigranten. 
De Succesmakelaars hebben dit pand dus voor de gehele periode: 1-2-2016 t/m 31-08-2017 
onderverhuurd aan Poolse -Arbeidsmigranten. ( eigenaar van het pand is de fam. Voorburg). 

Voor de naaste buren en omgeving was het onderverhuren aan deze Poolse-Arbeidsmigranten 
op zijn zachtst gezegd geen gelukkige keuze. 
Op mijn vraag wat ik mij bij deze nieuwe woonsituatie moest bedenken, deelde de heer Cor 
den Daas van de Succesmakelaars mij mede dat het ging om een groep van 
van 8 a 10 Poolse Arbeidsmigranten. ( alleen jonge mannen). 
Tevens deelde de heer den Daas mede dat er geen kantoor en of winkel in de 
benedenverdieping van het woonhuis mocht komen, dit was het is het nieuwe beleid van de 
Gemeente Leusden, De voormalige winkel en of kantoor zou te concurrerend zijn met 
de bestaande winkelcentra de Hamershof en de Biezenkamp. De beide centra hebben al jaren 
te maken met grote leegstaand. 
Dit is natuurlijk een utopie te denken dat dit nieuwe beleid van de gemeente hout snijdt. 
Ik kan mij niet voorstellen dat dit nieuwe beleid m.b.t voorgaand genoemd pand van invloed 
is ten gunste van de beide winkelcentra. 
Immers de huren per m2 van beide winkelcentra zijn aanzienlijk hoger dan de huur van het 
pand aan de Hamersveldseweg 10a. met veel achterstallig onderhoud, zowel aan de 
gebouwen als aan het terrein. 

Met name het T jaar veel overlast. 
Zeer luide dreunende muziek (house ), nog duidelijk te horen in de Rozendaallaan en de 
Ansfriduslaan., zeker een afstand van 40 ml! Het geluid komt regelmatig van uit de tuin tot 
in de late uren, ook van uit de woning waar alle ramen meestal wijd open staan. 
Door gebruik van drank en blowen wordt naar mate de dag vordert het schreeuwen naar 
elkaar steeds heftiger, het lijkt er op of ze ruzie hebben. 
Rondom de woning ruikt het regelmatig, m.n. in de weekenden en zeker bij mooi weer. 
Vuurkorf, barbecue en gril staan regelmatig aan. 
De naaste buur ( dame van ruim 90 jaar), die anoniem wil blijven heeft al de gehele 
periode alle ramen en deuren gesloten i.v.m. geluidsoverlast en stank! 
Een paar keer over de broze schutting geklommen deze is beschadigd 



Ook de buren gaven aan dat er op hun dakterras en tussen de goten en daken een paar keer 
ongevraagd is gelopen. 
Zelf in mijn tuin 2 kerstballen gevonden, dit lijkt onschuldig, maar is het natuurlijk niet. 
Ik moet er niet aan denken dat mijn kleindochter (toen 3 jaar) en of mijn hond die ballen 
(van glas ) te pakken had gekregen. 
In de afgelopen periode hebben we regelmatig ( ook samen met andere buren ) bij de Polen op 
de stoep gestaan met het verzoek of de muziek wat zachter kon. 
Antwoord: sorry, sorry, no problem. En: keurig de muziek werd zachter gezet. 
Maar met een groep van 10 jonge Polen (ver van huis) draait een andere bewoner 
weer aan de knoppen en het gezeur begint weer opnieuw. 
Aan het aantal verschillende auto's te zien, zijn er regelmatig nieuwe bewoners. 

De moeilijkheden met de Poolse arbeidsmigranten zoals hierboven omschreven is en 
was ook aan de orde in Bunschoten. O.a. het probleem in Bunschoten was dat er te 
veel Polen in één huis woonden. (zie bijlagen). 
Met alle gevolgen van dien, de kranten hebben er het afgelopen jaar veel over geschreven. 
B&W van Bunschoten hebben nu vastgesteld dat er maximaal maar 4 arbeidsmigranten 
in één huis mogen wonen. 

Overigens nu zijn het de Polen, maar zou het pand bewoond worden door b.v. Engelsen, 
Duitsers of Nederlanders, dan krijgen we dezelfde problemen. 

Eind mei heb ik contact opgenomen met E&E Accomodations, het bedrijf dat de 
huisvesting regelt met de arbeidsmigranten. 
Het resultaat was best wel positief, zij zouden meer gaan controleren en ik moet zeggen: 
het is best wel rustiger geworden, ik denk ook dat er minder bewoners zijn. ( en vakantietijd). 
De laatste maanden hoor ik kinderstemmetjes, dat klinkt als muziek in de oren, geen enkel 
probleem een migrantengezin als buur. 

Zoals reeds is aangegeven is 1-09- 2017 de Succesmakelaar geen onderverhuurder meer. 
De vraag is nu: wat gaat er na 1-09-2017 gebeuren, ik heb het aan de heer Cor den Daas 
gevraagd, maar die wist het nog niet., wel deelde hij mij mede dat het kantoor en het 
magazijn/werkplaats geen woonbestemming mogen krijgen. 
Tot 1 augustus 2017 had Primosite ( een sitenbouwer voor o.a. MKB ) het magazijn 
kantoor en werkplaats gehuurd. 

Mocht blijken dat na 1-09-2017 de eigenaar van het pand besluit om dit weer te verhuren 
aan arbeidsmigranten, dan verzoek ik u vriendelijk doch dringend alles in het werk te 
stellen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. 
Dit soort activiteiten moet stoppen in deze rustige, oude woonwijk van ons aller Leusden. 
Het beleid van de gemeente Leusden is er toch op gericht om de Hamersveldseweg weer 
een rustige weg te maken, met éénrichtingsverkeer, meer groen en overal de 30 km 
zone in te voeren. Hier past zeker niet de grootschalige kamerverhuur zoals 
hierboven is omschreven. 

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak Woonoverlast in Werking getreden en wat zijn de 
gevolgen voor woningbezitters? (zie bijlage uit magazine Eigen Huis ). 
Ik denk dat deze wet een heel goed handvat voor de gemeente is om daadkrachtig op te 
treden tegen overlast van je buren. 
Er moeten strenge regels komen voor de overtreders en zo nodig verwijdering uit het pand. 



De spelregels moeten in iedere ruimte duidelijk zichtbaar zijn. 
Aan de verschillende auto's te zien zijn er nog al wat mutaties van bewoners, 
daarom is een persoonsregister noodzakelijk wie er per etmaal overnachten. 
Het persoonsregister dient per dag te worden bijgehouden. 

En hoe staat het met o.a. de brandveiligheid en milieu-eisen in en rondom dit pand? 

Als laatste en zeker niet onbelangrijk: 

Hoe gaat het met het wel en wee van deze jonge Poolse mannen, ver van huis? 
In de gehele periode dat de Polen mijn buren zijn, ben ik nog niemand tegengekomen 
die geen bezwaar heeft dat een groep van rond de 10 arbeidsmigranten ie buren zijn. 
Hieruit volgt dat de waarde van de opstallen in de directe omgeving zal dalen. 
Hier is sprake van daadwerkelijke planschade! 
Indien er planschade is, zal die verhaald worden op de eigenaar/verhuurder van het pand 
Hamersveldseweg 10a te Leusden. 

Een ieder is hier toch op tegen zoals het de afgelopen periode is omschreven, 
vandaar dat ik deze brief geheel op eigen titel heb geschreven. 
Wat ik vraag is om de normen en waarden in acht te nemen, niets meer en niets minder! 

Met deze brief hoop ik u voldoende te hebben ingelicht. 

Vertrouwende dat u zo nodig passende maatregelen zult nemen, 
zie ik gaarne uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
van een bezorgde burger. 

Joop Stoeltie, 
Rozendaallaan 12, 
3833 BE Leusden. 

Bijl. 4 



vijf vragen met aanpak woonoverlast 

Overlast? De burgemeester 
kan er straks meer aan doen 

Op 1 juli 2017 treedt 
de Wet aanpak 
woonoverlast in 
werking. Wat zijn 
de gevolgen voor 
woningbezitters? 
TEKST GONNIE OUSSOREN 

FOTO HOLLANDSE HOOGTE 

Wat houdt de wet in? 
De 'aso-wet', zoals die door 
sommigen wordt genoemd, 

geeft burgemeesters meer moge
lijkheden iets te doen tegen burgers 
(huurders en huiseigenaren) die hun 
buren ernstige overlast bezorgen. Ook 
mensen die hun huis verhuren via 
bijvoorbeeld Airbnb kunnen straks 
eerder worden bestraft, als hun huur
ders hinder geven. 

2 Is er zoveel overlast dat er een 
nieuwe wet voor nodig is? 
Uit de Veiligheidsmonitor 

2015 van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek blijkt dat zo'n 5 pro
cent van de Nederlanders zegt vaak 
overlast van omwonenden te onder
vinden (27 procent ervaart dat 'wel 
eens'). Dat lijkt misschien niet veel, 
maar het gaat geregeld om ernstige, 
langdurige zaken, waarbij gemeente 
en politie soms maar weinig kunnen 
doen. Tot nu toe konden gemeenten 
eigenlijk alleen waarschuwingen ge
ven óf de overlastpleger uit huis laten 
plaatsen. De nieuwe wet geeft bur
gemeesters de ruimte om tussen die 
lichte en zware opties maatregelen te 

nemen. Hij of zij mag straks zonder 
tussenkomst van de rechter 'speci
fieke gedragsaanwijzingen' geven aan 
overlastgevers. 

3 Wat mag een burgemeester 
straks, wat nu nog niet mag? 
De burgemeester kan bij

voorbeeld bepalen dat een agres
sieve hond moet worden gemuil
korfd. Bezoekers die kabaal maken 
of intimiderend zijn kunnen een 
bezoekersverbod krijgen. De bur
gemeester kan ook gebieden geen 
harde muziek te draaien. De ge
dragsaanwijzing geldt als 'last onder 
dwangsom'. Dus wie niet luistert, 
krijgt een boete. Of als 'last onder 
bestuursdwang'. Dat maakt zelfs 
inname van de stereo of tijdelijke 

uithuisplaatsing van de eigenaar 
mogelijk. De overlastgever mag ui
teraard naar de rechter stappen als 
hij het er niet mee eens is. 

l i Gaat de burgemeester straks 
£ i dus alle burenruzies 

oplossen? 
Nou, zo werkt het niet. Hij komt 
in het spel bij ernstige gevallen: 
als waarschuwingen, mediation 
of buurtbemiddeling niet hebben 
gewerkt. 

5 Krijgt eike burgermeester die 
bevoegdheden? 
Die keuze is aan de gemeentes 

zelf en zal per gemeente verschillen, 
omdat de problemen met woonover
last niet overal hetzelfde zijn. v 

eigen huis magazine Juni 2017 25 



•Bunschotonseg^^ 

'Paal en perk aan 
ophokken Polen' 
De gemeenteraad van Bun
schoten-Spakenburg «teit In 
een unaniem aangenomen 
motte paai en perk aan het op
bokken van Poolse werkne
mers. Het dorp wordt de laatste 
maanden geteisterd door een 
reeks geweldsincidenten met 
Polen. „Ruimtegebrek leidt 
vroeg of laat tot problemen." 

Johan Hardeman 
Bumwihoton 
In minimaal vijftig woningen in 
Bunschoten-Spakenburg wonen 
veel meer Poolse werknemers dan 
wettelijk is toegestaan, blijkt uit 
een inventarisatie van de ge
meente. De regel dat er maximaal 
vier werknemers in eea woning 
mogen zitten, wordt door uit
zendbureaus met voetengetreden. 
Soms huisvesten ze zelfs dubbel 
zoveel werknemers in een huis. 

De gemeente zag de illegale prak
tijken de afgelopen jaren door de 
vingers. „We hebben niet actief 
grfmdhajtiö. Pas als er problemen 
waren, deden we er iets aan", geeft 
wethouder Menno Nagel toe. „En 
als we controlededen, dan was dat 
overdag, als de werknemers aan 
het werk warea" 

De raad dwingt de gemeente nu 
om iets te doen aan het ophokken 
van arbeidsmigranten. De afgelo
pen maanden werd het dorp ver
schillende keren opgeschrikt door 
geweldsincidenten waarbij Poolse 
werknemers waren betrokken. 

-Wim Reedijk 

Vorige week dondeidag werd nog 
een Poolse man ernstig mishan
deld door drie landgenotea Ze be
werkten hem met een verhit 
strpi|zer en hebben hem overgo
ten met kokend water. Hj is in kri
tieke toestand naar het ziekenhuis 
gebracht. 

Garant 
Volgens Wim Reedijk, woord
voerder van het expertisecentrum 
Flexwonen voor arbeidsmigran
ten, staat het ophokken van men
sen garant voor problemen. „Het 
levert altijd gedoe op en kan uit-
eindeijk leiden tot geweld. Dat is 
haast een wetmatigheid." 

In de nu aangenomen motie 
staat dat uitzendbureaus geen ont
heffing meer kunnen krijgen om 
op legde wijze meer dan vier per
sonen in een woning te teen wo
nen. 

C/V*—> 
/ > 



Tot wel tien Potemn één Bunschotenshuis 

hetzelfde dak « ^ ^ n e n i n verblijven tot wel aen personen 

één woning. , t e v e n s een 

tijken in de m m u w r i v i ^ ^ 

^gemeente 

" D ö n ^ S e n "aar omrin-

^ e e n t e e . ^ ^ 
u t e ^ b u r e a ^ m ^ P ^ ^ 
^ ^ ^ l ^ S d v o o r extra 
CTmoet worden r x o ^ ^ 

^ ^ f S ^ W e h o p e n z o 



woensdag 4 januari 2017 

• Burgemeester stuurt na Incidenten in 2016 aan op harde afspraak 

Bunschoten wil ontslag en 
vertrek hardleerse Polen 
Poolse uitzendkrachten die in 
Bunschoten meer dan eens de 
openbare orde hebben ver
stoord moeten voortaan op 
staande voet worden ontslagen. 
Ze komen ook daarna niet meer 

' in aanmerking voor een baan in 
de gemeente. 

Marco Willemse 
Bunschoten-Spakenburg 

Die afspraak wil burgemeester Me
lis van de Groep volgende week 
overeenkomen met de vier uit-
zendbureau's die samen zo'n 6oo 
Poolse arbeiders aan het werk heb
ben in de plaatselijke vis-, brood-
en metaalindustrie. 

Volgens de gemeente is een har
dere aanpak nodig na de aaneen

schakeling van incidenten met in
woners van Poolse afkomst in het 
afgelopen jaar. 

Bunschoten-Spakenburg had in 
2016 veel te stellen met arbeidsmi
granten uit Polen. Naast tal van 
kleinere incidenten golden een 
schietpartij op een drukke parkeer
plaats, een steekincident waarbij 
een politieman werd belaagd en de 
mishandeling van een Pool met een 
heet strijkijzer door landgenoten 
als dieptepunten. 

Onderzoek naar de achtergron
den van de ontsporingen bracht 
aan het licht dat in tenminste 50 
woningen in Bunschoten veel meer 
dan de toegestane vier uitzend
krachten wonen. Vooral de be
perkte leefruimte zou tot spannin
gen leiden onder de arbeidsmi

granten. De gemeenteraad droeg de 
burgemeester en zijn wethouders 
op dit jaar werk te maken van het 
huisvestingsprobleem. 

Volgens Van de Groep zijn ook 
afspraken nodig om de veroorza
kers van overlast in de Poolse ge
meenschap aan te kunnen pakken. 
Uitzendkrachten die over de 
schreef gaan, krijgen als het aan de 
gemeente Bunschoten ligt straks 

-Marco Kaarsmaker (Servo) 

meteen de laatste waarschu
wing van hun werkgever. Gaan 
ze opnieuw in de fout dan moet 
het uitzendbureau de betrokken 
werknemer op staande voet ont
slaan, vindt Van de Groep. De over
treder verspeelt dan ook zijn recht 
in het dorp te blijven wonen. 

Directeur Marco Kaarsmaker van 
uitzendbureau Servo heeft geen 
moeite met de sanctie. „Wij doen 
dit al in de praktijk. Wie zich mis
draagt op het werk of in de privé-
sfeer, daar nemen we afscheid van." 
Detacheringsbureau Actiev wil pas 
iets zeggen na het overleg met de 
gemeente op u januari. Het groot
ste Polen-uitzendbureau Covebo 
en branchegenoot Mc Do-It re
ageerden gisteren niet op vragen 
van de krant 


