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Uitnodiging bezoek huisvestingslocatie Zeewolde 

Huisvesting internationale medewerkers. Er wordt veel over gesproken én geschreven. 

Wanneer er misstanden zijn, worden deze slechte voorbeelden door de landelijke 

media veelvuldig voor het voetlicht gebracht. Het is goed dat dat gebeurt, maar het 

vertelt niet het complete verhaal. In de praktijk is het aantal goede voorbeelden vele, 

vele malen groter. Reden voor Greenports Nederland en LTO Nederland om een reeks 

van drie regionale werkbezoeken te organiseren naar verschillende typen 

huisvestingslocaties. Uiteraard met een rondleiding, maar ook met een open dialoog 

met betrokkenen over vragen die van belang zijn om voldoende goede huisvesting te 

realiseren. Denk bijvoorbeeld aan: hoe is de huisvestingslocatie tot stand gekomen, 

hoe verliep de samenwerking tussen de gemeente en de initiatiefnemers, hoe verliep 

de politieke besluitvorming en hoe is er draagvlak gerealiseerd in de omgeving? Wat 

zijn de lessons learned en wat zijn de ervaringen na ingebruikname?  

Werkbezoek 31 maart in Zeewolde 

Het eerste werkbezoek vindt plaats op 31 maart a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur in 

Zeewolde. U bent uitgenodigd om samen met ons een van de grootste 

huisvestingslocaties voor internationale medewerkers in Nederland te bezichtigen. 

Op een oppervlakte van 12 hectare zijn daar 120 appartementen en 102 chalets 

gerealiseerd. Naast goed uitgeruste woonruimte omvat het complex ook een 

supermarkt en sportfaciliteiten. 

We worden ontvangen door burgemeester Gorter van Zeewolde, wethouder 

Hermans en Peter Epe, eigenaar van de huisvestinglocatie. Zij zullen, naast anderen, 
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een presentatie geven alsmede een rondleiding door het complex. Uiteraard is er 

voldoende tijd gereserveerd voor het stellen van vragen. 

Het programma van deze ochtend ziet er als volgt uit. 

Programma 31 maart: 10.00 – 12.00 

09.45 - 10.00 uur Ontvangst met koffie 

10.00 uur Opening door Nees van Wolfswinkel, wethouder Neder-

Betuwe en voorzitter bestuurlijke tafel huisvesting 

internationale medewerkers Greenports Nederland 

10.05 – 11.00 uur Presentaties door burgemeester Gorter, wethouder 

Hermans, eigenaar Peter van Epe, een bewoner van het 

park en de wijkagent 

11.00 – 12.00 uur Rondleiding en dialoog in kleine groepjes 

Aanmelding (verplicht) 

Wilt u deelnemen aan dit werkbezoek? Klik dan op deze link om u via het 

inschrijfformulier aan te melden. Er is plaats voor veertig deelnemers, dus wees er 

op tijd bij. Voor dit werkbezoek worden raadsleden, bestuurders (overheid en 

agrarische sector), ambtenaren en ondernemers uitgenodigd. Aan deelname zijn 

geen kosten verbonden. 

Samen sterk voor huisvesting 

De ondernemers in de land- en tuinbouwsector voelen zich verantwoordelijk voor de 

internationale medewerkers met wie ze samenwerken, en dus ook voor de manier 

waarop ze gehuisvest zijn. Het realiseren van goede huisvesting kunnen ze echter niet 

alleen. Daarvoor is samenwerking met gemeenten, uitzendbureaus en/of huisvesters 

nodig. We hopen u met dit werkbezoek te inspireren om die samenwerking op te 

zoeken en te intensiveren. En om gezamenlijk aan de slag te gaan met de opgave 

voor goede huisvesting voor internationale medewerkers. We staan immers met zijn 

allen voor een grote uitdaging.  

Reeks werkbezoeken 

De volgende twee werkbezoeken vinden plaats in de regio Noord-Limburg en regio 

Aalsmeer naar resp. een huisvestingslocatie op een agrarisch bedrijf en een 

huisvestingslocatie aan de rand van een bedrijventerrein. U krijgt hierover in een 

later stadium nadere informatie. 

Contact 

Voor meer informatie over het eerste werkbezoek in Zeewolde kunt u contact 

opnemen met Annemieke de Man, Coördinator Transitietafel Huisvesting 

Internationale Medewerkers, Greenports Nederland: 06- 12888747 

- huisvesting@greenports-nederland.nl. 
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Voetnoten: 

• Tijdens het werkbezoek zal geen pers aanwezig zijn. Wel worden er 

door ons opnames gemaakt om een sfeerimpressie van het 

werkbezoek vast te leggen. 

• Dit werkbezoek is een initiatief van Greenports Nederland in 

samenwerking met LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, 

Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Plantum en Anthos. Het 

werkbezoek is mede tot stand gekomen door bijdragen van aan 

Greenports Nederland verbonden provincies en Colland Arbeidsmarkt. 
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