
Alphen komt met nieuw plan: 
‘Buitenlandse arbeiders die hier 
wonen, moeten hier ook werken’ 

Komen arbeidsmigranten (tijdelijk) binnen de gemeente Alphen 

wonen, dan moeten ze daar ook werken. Deze regel willen enkele 

fracties in de Alphense gemeenteraad later deze maand invoeren. 

Het gaat nu allemaal te vrijblijvend met het huisvesten van buitenlandse 

arbeiders, vindt D66-raadslid Pieter-Jan Morssink. Zijn partij komt, 

gesteund door andere, met een voorstel om vast te leggen dat mensen die 

hier onderdak krijgen, ook zoveel mogelijk binnen de gemeente Alphen 

moeten werken. 

Strenger 

Dat laatste klinkt de Alphense wethouder Gerard van As (economie, 

wonen) als muziek in de oren. ,,We zouden strenger moeten kijken wie hier 

willen komen wonen. Het kan niet zo zijn dat wij hier woonruimte 

beschikbaar stellen voor mensen die vervolgens een flink stuk buiten 

Alphen aan het werk gaan. Daar willen we gewoon meer grip op hebben.” 

Het voorstel van D66 staat ook wel bekend als het ‘Westland-model’. In die 

regio met heel veel kassenteelt werken veel arbeidsmigranten. De 

bedoeling is dat zo veel mogelijk van hen er ook als inwoner geregistreerd 

staan, dat voorkomt mogelijk ook uitbuiting. Het is dan wel aan gemeenten 

om te (blijven) controleren of ingeschrevenen daadwerkelijk op het 

opgegeven adres wonen. 

Afstanden 

Waar Van As hoe dan ook vanaf wil, is dat arbeiders die in Alphen een 

slaapplek hebben, dagelijks forse afstanden afleggen naar hun werk en 

terug. ,,Met zo’n nieuwe regel halen we mogelijk een hoop onnodige 

mobiliteit weg.” 

 

https://www.ad.nl/alphen/wethouder-van-as-als-het-straks-toch-mag-kun-je-tot-2060-huizen-bouwen-in-polder-gnephoek~abb3a0bdc/


Arbeidsmigranten die van bed naar werk pendelen en terug kunnen ‘een 

aanslag op het wegennet’ zijn, erkent Benny van Wieringen van Liderjob, 

dat betrokken is bij huisvesting van arbeiders in een pand aan de Alphense 

Genielaan, vlak bij de gevangenis. ,,Daarom streven wij ernaar zo veel 

mogelijk mensen hier in de buurt te laten werken. Bij kwekers in 

Boskoop bijvoorbeeld. Het is vaak seizoenswerk. In dat seizoen werkt 80 

tot 90 procent van onze mensen in de gemeente waar zij slapen.” 

Maar ook veel arbeiders die in deze regio logeren, werken bij 

distributiecentra van supermarkten in Bleiswijk, zegt Van Wieringen. ,,Maar 

dat is niet onze tak van sport.” 

Koopcontract 

Jaren geleden klonk er al kritiek op de gemeente Alphen en de uitbater van 

het ‘Polenhotel’ in Boskoop, omdat veel van de arbeiders die daar 

verblijven niet in deze regio zouden werken. Boskoopse kwekers zagen 

soms geen andere oplossing dan arbeiders op eigen terrein onderdak te 

geven. 

 

Ondernemer Henk Nobel is eigenaar van een pand aan de Genielaan waar 

buitenlandse arbeiders verblijven. ,,Ik vind het goed dat de Alphense 

politiek kritisch kijkt waar arbeiders wonen en werken. Toen ik vorig jaar 

een ander pand aan de Genielaan verkocht, heb ik op verzoek van 

wethouder Van As in het koopcontract laten opnemen dat de mensen die 

erin zouden komen, ook echt hier in de buurt zouden gaan werken.” 

https://www.ad.nl/alphen/premier-rutte-bezoekt-nieuwe-afdeling-in-gevangenis-in-alphen~a3fa7ac3/
https://www.ad.nl/werk/imago-arbeidsmigranten-klopt-niet-lukasz-claudia-en-aleksandra-balen-van-slechte-beeldvorming~a365b055/
https://www.ad.nl/werk/imago-arbeidsmigranten-klopt-niet-lukasz-claudia-en-aleksandra-balen-van-slechte-beeldvorming~a365b055/
https://www.ad.nl/alphen/sp-vertrouwt-positief-rapport-over-polenhotel-boskoop-niet-ze-laten-natuurlijk-niet-de-slechtste-kamers-zien~a21135bd/
https://www.ad.nl/alphen/honderden-werknemers-zoeken-slaapplekken-in-alphen~afe73254/


Maar de hamvraag blijft: wie gaat dat controleren? ,,Wat de Alphense 

gemeenteraad wil, klinkt prima, maar ik denk dat echt afdwingen heel lastig 

wordt”, zegt Van Wieringen van Liderjob. ,,Je hebt vaak te maken met 

mensen die hier kort blijven. Veel wisselingen dus ook. Dan kun je er amper 

goed zicht op houden”, denkt Nobel. 

‘Vaak schieten ze door’ 

Advocaat Rutger Boogers van BG Legal in Brabant schreef een blog over 

onderdak voor arbeidsmigranten. Hij merkt dat gemeenten steeds vaker 

voorwaarden willen stellen, maar wijst ook op Europese regels over vrij 

verkeer van werknemers. ,,Ik snap de grote behoefte bij gemeenten om grip 

te hebben, maar vaak schieten ze door. Vaak is duidelijk waar die arbeiders 

niet mogen wonen, maar niet waar wél.” 

De PvdA vindt dat Alphen sowieso geen bedrijven moet willen ‘binnenhalen’ 

die veel werken met buitenlandse arbeiders. 

https://www.ad.nl/alphen-aan-den-rijn/alphen-komt-met-nieuw-plan-

buitenlandse-arbeiders-die-hier-wonen-moeten-hier-ook-

werken~a8004000/?cb=febbb15f2ef12f80a25a882c671b183e&cb=09b7816

daf4be77f809c866c5e90b095&auth_rd=1&auth_rd=1 

 

 

 

https://www.ad.nl/oss/zo-ziet-osse-city-hotel-dat-veranderde-in-huisvesting-voor-arbeidsmigranten-er-nu-uit-deze-kamer-is-toch-ook-keurig~a37398ea/
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/arbeidsmigranten-blijven-boven-de-leygraaf-zweven~a49c3ccb/
https://www.ad.nl/alphen-aan-den-rijn/alphen-komt-met-nieuw-plan-buitenlandse-arbeiders-die-hier-wonen-moeten-hier-ook-werken~a8004000/?cb=febbb15f2ef12f80a25a882c671b183e&cb=09b7816daf4be77f809c866c5e90b095&auth_rd=1&auth_rd=1
https://www.ad.nl/alphen-aan-den-rijn/alphen-komt-met-nieuw-plan-buitenlandse-arbeiders-die-hier-wonen-moeten-hier-ook-werken~a8004000/?cb=febbb15f2ef12f80a25a882c671b183e&cb=09b7816daf4be77f809c866c5e90b095&auth_rd=1&auth_rd=1
https://www.ad.nl/alphen-aan-den-rijn/alphen-komt-met-nieuw-plan-buitenlandse-arbeiders-die-hier-wonen-moeten-hier-ook-werken~a8004000/?cb=febbb15f2ef12f80a25a882c671b183e&cb=09b7816daf4be77f809c866c5e90b095&auth_rd=1&auth_rd=1
https://www.ad.nl/alphen-aan-den-rijn/alphen-komt-met-nieuw-plan-buitenlandse-arbeiders-die-hier-wonen-moeten-hier-ook-werken~a8004000/?cb=febbb15f2ef12f80a25a882c671b183e&cb=09b7816daf4be77f809c866c5e90b095&auth_rd=1&auth_rd=1

