Opinie over wonen en werken
arbeidsmigranten
Onderzoek via het bewonerspanel
De
Taskforce
Arbeidsmigranten
heeft
aan
het
Onderzoekcentrum
Drechtsteden gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar
ervaringen en meningen over arbeidsmigranten.
Bijna alle deelnemers van het bewonerspanel zijn voor dit onderwerp benaderd. Omdat
er een afzonderlijk onderwerp uitgezet wordt in de buurt Stadspolder, is alleen in deze
buurt de helft benaderd. Van de 1.770 panelleden hebben er 720 de vragenlijst
ingevuld; een respons van 41%. De uitkomsten van de peiling worden benut door de
Taskforce en een onlangs ingestelde klankbordgroep, waarin bewoners zitten.
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Meer dan de helft van de panelleden van wijken in Dordt-West en het Reeland
ervaren dat er veel arbeidsmigranten in de omgeving wonen. De panelleden van
Dordt-Oost ervaren dit bijna niet;
Ongeveer vier op de tien Dordtenaren denken dat de woonomstandigheden voor
arbeidsmigranten slecht zijn;
Er is GEEN draagvlak voor het bij elkaar wonen van arbeidsmigranten in daartoe
aangewezen woningen;
Gemiddeld 10% van de panelleden ervaart (heel) vaak of redelijk vaak overlast en
ruim een kwart ervaart dit af en toe. In Krispijn is dit aandeel het hoogst, namelijk
22% respectievelijk 35%. Bij overlast gaat het vooral om geluidsoverlast,
parkeeroverlast, onaangepast gedrag, alcoholgebruik en zwerfafval;
Een zesde onderneemt zelf actie als ze overlast ervaren. De overigen doen dit niet
omdat het steeds om andere mensen gaat en/of ze een andere taal spreken;
De helft tot tweederde van de panelleden is op de hoogte van de aanpak binnen de
gemeente en driekwart is het eens met de aanpak binnen de gemeente;
Ongeveer een zesde van de panelleden vindt dat de gemeente niet voldoende doet.
Dat geldt het meest voor panelleden uit Krispijn, die op dit moment relatief vaak
overlast ervaren. Nog eens 44% van de panelleden vindt dat de gemeente wel
voldoende doet, maar dat de aanpak beter kan;
Een zesde van de panelleden heeft behoefte aan (meer) informatie over huisvesting
van arbeidsmigranten. 4% van de deelnemers aan het bewonerspanel wil hierover
meepraten en wil op de hoogte blijven van een komende bijeenkomst van de
Klankbordgroep.

