RAADSINFORMATIEBRIEF
Onderwerp:

Huisvesting arbeidsmigranten op Bospark De Bikkels Vlierden

Registratienummer:
Datum:

16 november 2017

Portefeuillehouder:

W.A. Verhees

Steller:

V. Nabben

Nummer:

RIB-HV-1758

Geachte heer, mevrouw,
Op donderdag 2 november heb ik u met een raadsinformatiebrief (RIB-HV-1754) geïnformeerd over plannen van Roompot om op Bospark De Bikkels in Vlierden arbeidsmigranten
te huisvesten. In die raadsinformatiebrief gaf ik aan dat Roompot in een overleg van 25
oktober heeft gevraagd welke speelruimte zij hierbij hebben. Vandaag hebben wij antwoord gegeven op die vraag.
Brief aan Roompot
In de bijlage treft u de brief aan die wij aan Roompot hebben gestuurd. Een afschrift van
deze brief sturen wij naar Samen Vlierden en plaatsen wij op onze website, zodat de inwoners van Vlierden er kennis van kunnen nemen.
Als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, informeren wij u daarover.
Wethouder
W.A. Verhees
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Roompot Vakanties
de heer J. van Cutsem
Postbus 12
4493 ZG Kamperland

VERZONDEN

1 7 NOV. 2017

Deurne, 16 november 2017
Kenmerk: 625082/947153 (bij evt. correspondentie s.v.p. dit nummer vermelden)
Betreft: Antwoord op uw vraag van 25 oktober 2017

Beste heer Van Cutsem,
Op 25 oktober 2017 heeft u een overleg gevoerd met wethouder Biemans over de toekomstplannen voor Bospark De Bikkels in Vlierden. In dit overleg heeft u aangegeven
dat u van plan bent het park uit de recreatieve verhuur te halen en voor 3 tot 5 jaar te
gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarna wilt u het park renoveren
en weer in de recreatieve verhuur brengen. U heeft gevraagd wat de speelruimte is die
u daarbij heeft. Met deze brief geven wij u antwoord op deze vraag.
Geen mogelijkheden binnen het beleid
Het college van burgemeester en wethouders gaat uit van de mogelijkheden die het
geldende bestemmingsplan 'Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied' en het
'Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015' biedt. De huisvesting van arbeidsmigranten op een recreatiepark in het buitengebied voldoet hier niet aan. Het verzoek
wordt om die reden niet mogelijk geacht.
Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op via het Klantcontactcentrum,
(0493) 38 77 11.

Postbus 3
5750 AA Deurne
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