
 
 
Geacht college, 
 
In September 2022 bleek dat er massaal wooncontainers werden aangevoerd naar het terrein aan de 
Energieweg waar door initiatiefnemers een huisvesting voor arbeidsmigranten is gepland. 
Op vragen vanuit de gemeenteraad antwoorde u, college, dat deze containers daar “tijdelijk werden 
opgeslagen en bedoeld waren voor een andere gemeente”. Ook wist u te melden dat deze er niet 
langer dan 4 weken opgeslagen zouden staan. 
De containers staan er nu, 4 maanden later nog. Sterker nog, op dit moment blijkt uit eigen 
waarneming en beeldmateriaal dat de containers, volgens u dus bedoeld voor een andere gemeente, 
nu worden opgesteld en gekoppeld, een en ander conform het door de initiatiefnemers ingediend 
plan. 
U weet dat dit plan nog goedkeuring van de gemeenteraad nodig heeft? 
U weet dan ook dat voor dit plan nog geen vergunningen zijn verleend? 
Dan weet u ook dat de werkzaamheden die nu op dit moment daar plaats vinden illegaal zijn. 
De POV heeft daar de volgende vragen over: 
 

 Is het college op de hoogte van wat er gebeurt op het terrein aan de Energieweg? 

 Is er op enig moment, ambtelijk dan wel op collegeniveau, instemming gegeven aan de nu 
uitgevoerde werkzaamheden? 

 Wat vindt het college zelf van het feit dat, in tegenstelling van het door haar gegeven 
antwoord aan de raad, de containers NIET na vier weken verwijderd waren? 

 En waarom heeft het college niet, toen bleek dat de door het college gegeven informatie niet 
klopte de gemeenteraad proactief geïnformeerd? 

 De werkzaamheden zijn illegaal en dienen te worden stilgelegd. Gaat het college dit ook 
daadwerkelijk doen, of laat u deze mensen hun gang gaan? 

 Nu blijkt dat de initiatiefnemers herhaaldelijk de regels aan hun laars lappen, welk 
vertrouwen heeft het college dan nog dat men zich aan een eventuele vergunning wél zal 
houden? 

 De omwonenden zijn boos, heel boos. Hun vertrouwen in de overheid is tot op een 
dieptepunt gedaald. Wat gaat u doen om dat vertrouwen te herstellen? 

 Het bovengenoemde in aanmerking nemend, de gevoeligheid van de materie, de eerdere 
overtredingen door initiatiefnemers, welk idee heeft u nog dat dit plan gedragen kan worden 
door omwonenden en andere betrokkenen?  

 De POV vindt dit een dringende en zeer actuele zaak. Bent u bereid om, ondanks uw reces, 
deze vragen binnen enkele dagen te behandelen en te beantwoorden? 

 
Wij vertrouwen er op dat het college het juiste zal doen om illegaal werk stil te leggen én de 
omwonenden mee te nemen in de stappen die nu gezet moeten worden. Van het laatste is tot nu 
toe weinig tot niets gebleken. De POV betreurt dat ten zeerste, maar beter ten halve gekeerd dan ten 
hele gedwaald. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pim Kraan Sr. 
Fractievoorzitter 
POV Perspectief op Vlissingen 
 
 


