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College van B&W gemeente Venlo (en via griffie aan de gemeenteraad)
Schriftelijke vragen
Zwijggeld bewoners Venrayseweg
Zondag 20 november 2022

Geacht college,
De plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten zorgt op elke plek voor onrust bij
omwonenden en bedrijven. Zie het voorstel onlangs voor Albertushof in ‘t Ven. Voor het
verkrijgen en behouden van draagvlak, vraagt dit vraagstuk dan ook om tact en het serieus
nemen van bezwaren en zorgen.
Met ontsteltenis hebben wij dan ook het artikel “zwijggeld of compensatie”1 gelezen in
dagblad de Limburger van afgelopen zaterdag (12 november 2022) en een gelijkluidend
artikel in het NRC2 van 14 november jl.
U hebt aan de onderneming Kafra Housing vergunning verleend om aan de Venrayseweg
200 woonunits te realiseren voor 800 arbeidsmigranten. Dit tegen de zin van vele
omwonenden, zoals u bekend gezien diverse omwonenden bezwaar aantekenden tegen de
vergunning, een wettelijk recht dat ze hebben.
Met toenemende verbazing lazen we dat Kafra Housing deze bezwaarmakers geld heeft
geboden wanneer zij hun bezwaar intrekken. Als ze voor dit aanbod tekenen, tekenen ze ook
voor geheimhouding. Zwijggeld dus terwijl aan hun bezwaren mogelijk niet tegemoet
gekomen zal worden?!
Niet alle bewoners zijn gecharmeerd van deze omkoping, en willen niet meedoen. Dit wordt
hun niet in dank afgenomen. Er ontstaat nu verdeeldheid in de buurt en bewoners worden
tegen elkaar opgezet en zelfs onder druk gezet door medebewoners om te tekenen in ruil
voor geld.
Dit vinden wij een zeer kwalijke gang van zaken. De gemeente als vergunningverlener dient
hierin haar rol en verantwoordelijkheid te nemen.
Wij vragen u derhalve het volgende:
1. Sinds wanneer bent u op de hoogte dat Kafra Housing de bezwaarmakers tegen uw
vergunningverlening op deze manier probeert af te kopen?
● Zo ja, hoe is uw reactie hierop?
● Zo nee, hoe kan dat?
2. De SP vindt het afkopen van lopende bezwaren en daarmee mensen het zwijgen
opleggen niet alleen moreel verwerpelijk, het duidt op kortzichtig handelen en is geen
oplossing voor de werkelijke zorgen van de omwonenden. Het creëert ook een giftig
recept voor tweespalt bij toekomstige problemen. Deelt u onze mening?
● Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
● Zo nee, waarom niet?
3. Gaat u met deze ondernemer in gesprek hierover en met welke doel en in welk
belang (van de omwonenden of dat van de onderneming/vergunningaanvrager) of
bent u van mening dat wanneer je met geld smijt gewoonweg alles te koop is?
● Zo ja, wanneer en met welk uitgangspunt?
● Zo nee, waarom niet?
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https://www.limburger.nl/cnt/dmf20221111_96836682
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/14/de-onstuitbare-opmars-van-de-blokkendozen-in-buurtschap-californie-limburg

4. Ziet u een mogelijkheid om de vergunning alsnog in te kunnen trekken?
● Zo ja, gaat u dit doen?
● Zo nee, waarom niet?
5. Blijft u in de toekomst medewerking verlenen aan dergelijke ondernemingen,
wanneer zij inwoners van Venlo tegen elkaar uitspelen en onder druk zetten, en
daarmee ook het democratische en juridische proces ondermijnen?
● Zo ja, waarom?
● Zo nee, waarom niet?
We zien uw beantwoording spoedig en met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
SP-Venlo,
Laila Kuiper

