Arbeidsmigranten
Werknemers uit het buitenland worden ook in de Bommelerwaard ingezet om het werk
allemaal gedaan te krijgen.

1. Welke omschrijving past volgens u het beste bij
arbeidsmigranten? Arbeidsmigranten in de Bommelerwaard:
30%

(n=227)

26%
25%
20%
16%

18%

20%

20%

Anders

Weet niet

15%
10%
5%
0%
Zijn onmisbaar in
de omgeving

Zijn ideale
werknemers

Geven overlast

Anders, namelijk:



















Alleen de tuinders profiteren ervan
Als het goed betaald zou worden hebben we minder werkelozen en minder arbeidsmigranten
Concrete gegevens nodig, of dit wel echt het geval is.
Doen werk waarvoor geen mensen beschikbaar zijn of die nu een uitkering hebben en niet willen
omdat het geldtechnisch niet interessant is om aan t werk te gaan
Doen werk wat anderen hier niet kunnen of willen doen.
Doen werk wat door Nederlanders niet wordt gedaan
Eerst eigen werkelozen aan het werk zetten
Geen last van, ze zullen soms ook nodig zijn. Maar wat zou ik daarvan vinden? Werkgevers zijn
vrij om buitenlands personeel in te zetten. Knelpunt vind ik dat ze vaak goedkoper zijn dan NL
werknemers, waardoor de laatsten geen werk hebben. Dat zou gelijk moeten liggen.
Geen mening
Gewoon prima
Heb er geen last van
Helaas nodig
Ik merk er weinig van
Ik mis het antwoord: kunnen we zonder (maar ja ze zijn goedkoper)
Jammer dat ze nodig zijn, er zijn best mensen die willen werken maar niet tussen alle
arbeidsmigranten in
Je kunt deze vraag niet met goed fatsoen beantwoorden
Kunnen overlast geven
Kunnen overlast veroorzaken.
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Kunt beter de kassen verplaatsen naar het oostblok ipv die mensen hierheen halen
Laat eerst eigen mensen een fatsoenlijke baan krijgen
Nodig
Nodig voor werk, maar een deel ook overlastgevend
Noodzakelijk kwaad en vorm van moderne slavenhandel / uitbuiting
Pakken werkzaamheden op die Nederlanders niet op willen/kunnen pakken
Per werknemer verschillend, net als bij alle mensen. Maar ze zijn meer dan welkom
Prima dat ze hier zijn. iedereen heeft het recht om ergens op de wereld een leven op te bouwen.
maar moeten ze met honderden hier naar toe komen?
Van alle antwoorden een beetje. Tuinders hebben hun nodig (ook omdat tuinders te weinig
willen betalen voor personeel en de consumenten op hun beurt weer te weinig willen betalen)
maar arbeidsmigranten geven ook vaak overlast. De situatie zou zo moeten zijn dat
arbeidsmigranten niet nodig zijn en dat mensen uit eigen land die het geld nodig hebben deze
banen zouden kunnen invullen. Of dat uitkeringsgerechtingen of bjv. asielzoekers die nu niet
mogen werken deze banen zouden kunnen invullen. Iedereen is dan gebaad en de geldstromen
blijven binnen eigen land.
Veelal werken deze harder dan de on/laaggeschoolde nederlander. Een groep ervan geeft wel
overlast maar dat valt op omdat de nederlander zich minimaal nog buiten laat zien..
Verkeersregels leren......
Vind dat eigen, uitkeringstrekkende inwoners, dat werk moeten doen.
Voor de een makelijk voor de ander niet
Waarom geen eigen nederlanders. Er zijn nog zoveel werkelozen
Waarschijnlijk onmisbaar maar weinig geïntegreerd / erg geïsoleerd wat ik ook wel begrijp ivm
tijdelijke karakter
We kunnen niet zonder hen
Wel nodig maar het loopt uit de hand
Worden uitgebuit
Ze moeten hetzelfde verdienen als werknemers die hier vandaan komen.
Ze zijn nodig om functies te vervullen die kennelijk niet anders kunnen worden vervuld
Zijn gewone werknemers
Zijn iedeale werknemers maar geven overlast
Zijn net zoals binnenlandse werknemers heel divers.Onmogelijk en onwenselijk om ze allemaal
over één kam te scheren.
Zijn niet nodig als werkgevers maar voldoende (willen) betalen aan bewoners van de streek
Zijn nodig maar geven als zij met meerderen samen zijn overlast
Zijn prima om het eerk gedaan te krijgen
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Om hier aan de slag te kunnen hebben de arbeidsmigranten ook een plek nodig om te
overnachten.

2. Hoe kan de huisvesting van arbeidsmigranten volgens u
het best geregeld worden?
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Appartementen die wel goed beheerd worden. Plus toezicht
Bij bedrijven die arbeidsmigranten nodig hebben
Dorpen en stad Zaltbommel
Gewoon helemaal niet.
Gewoon via sociale woning huur. Maar dan wel netjes op de wachtlijst net als ieder ander. Als de
boer een huis voor ze koopt en beschikbaar stelt moet hier gewoon extra inkomstenbelasting op
geheven worden.
In de Heren van Suylichem goed idee
In huizen, waar zij net als anderen normale huurprijs voor moeten betalen. Verspreidt over de
regio en niet bij elkaar
In hun thuisland.
In woonhuizen maar niet te veel in een woning.
Ingeburgerd
Niet
Niet stuur mensen van de sociale dienst aan het weer en anders korten op het geld wat ze iedere
maand ontvangen
Ook in Zaltbommel
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Op (verspreide) plaatsen waar deze mensen zelf willen wonen, onafhankelijk van de werkgever.
Stoppen met kassenbouw als er in Nederland geen werknemers te vinden zijn.
Terug sturen
Toelichting keuze 1: deze beslissing is eind mei begin juni al gemaakt. blijf daarbij en maak geen
oost europese dorpen van de kleine woonkernen in de bommelewaard.
Verspreid over de gehele Bommelerwaard op kosten van de bedrijven waar men werkt
Waar geven ze zelf voorkeur aan? Indien langdurig verblijf lijkt woonwijk beter
Wel in woonhuizen, belangrijk is dat ze deelnemen aan de samenleving, zodat er wederzijds
respect kan groeien.
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