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OMROEP BRABANT 
 

Met 15 mensen in één huis: gemeente zet arbeidsmigranten voorlopig ... 

29 aug. 2018 - WAALWIJK - De arbeidsmigranten die met vijftien mensen in een huis in Waalwijk wonen, 

mogen daar voorlopig blijven wonen. De gemeente zet ze hun huis ... 

 

Noodkreet stichting: 'Provincie: red landgoed Haarendael' | Omroep ... 

29 aug. 2018 - Er was al overeenstemming met ondernemer Vugts die er arbeidsmigranten in wilde 

onderbrengen. In een geheime vergadering stak de gemeenteraad daar ... 

 

Bedrijfsleven trekt aan de bel over falend beleid arbeidsmigranten: 'Er ... 

18 jul. 2018 - EINDHOVEN - Gemeenten in Midden-Brabant werken veel te weinig samen bij het 

aanpakken van problemen rond arbeidsmigranten. Hierdoor blijven grote ... 

 

Toch geen 15 arbeidsmigranten in één huis in Waalwijk: 'Fijn dat het ... 

7 jul. 2018 - WAALWIJK - De gemeente Waalwijk geeft toch geen vergunning af om vijftien 

arbeidsmigranten in een tussenwoning aan Het Fort te huisvesten. De vergunning ... 

 

Eerste campus voor Oost-Europeanen in Waalwijk met wasserettes en ... 

21 jun. 2018 - WAALWIJK - Uitzendbureau Otto Work Force heeft donderdag in Waalwijk de eerste grote 

campus voor Oost-Europese arbeidsmigranten geopend. 

 

Campus voor Oost-Europese arbeidsmigranten geopend in Waalwijk ... 

21 jun. 2018 - Eerste campus voor Oost-Europeanen in Waalwijk met wasserettes en gezamenlijke 

ontspanningsruimte. Uitzendbureau Otto Work Force heeft donderdag in ... 

 

Dertig man op hoorzitting in Waalwijk over huisvesting van 15 ... 

31 mei 2018 - WAALWIJK - Zo'n dertig mensen verzamelden zich donderdagavond in het gemeentehuis 

van Waalwijk voor een hoorzitting over de vijftien arbeidsmigranten ... 

 

Brabantse bestuurders zetten achtervolging in op criminelen | Omroep ... 

26 apr. 2018 - Dan hebben we het nog niet over andere vormen van criminaliteit zoals mensenhandel 

(arbeidsmigranten) en afvaldumpingen. Weerbaar maken van boeren 

 

Vijftien buitenlandse werknemers in één huis: buurt sleept verhuurder ... 

25 apr. 2018 - Spandoeken tegen de komst van de arbeidsmigranten. ... LEES OOK: Vijftien 

arbeidsmigranten in één huis: Marissa kocht nèt het huis ... 

 

VVD Brabant wil sociale taken provincie overhevelen naar gemeenten ... 

21 apr. 2018 - Over één ding waren ze het - met uitzondering van de PVV - roerend eens: de 

problematiek van arbeidsmigranten moet met de grootst mogelijke spoed worden ... 

 

Problemen met arbeidsmigranten gaan steeds meer knellen | Omroep ... 

20 apr. 2018 - DEN BOSCH - De problemen met arbeidsmigranten in Brabant beginnen steeds meer te 

knellen. Coalitie en oppositie in Provinciale Staten willen dat ... 

 

Vijftien arbeidsmigranten in één huis: Marissa kocht nèt het huis ... 

12 apr. 2018 - Kort daarna besloot de gemeente dat vijftien arbeidsmigranten samen in één huis naast 

hen ... 15 arbeidsmigranten in 1 huis: Marissa kocht een huis en baalt. 

 

15 arbeidsmigranten in 1 huis: buurtbewoners vrezen overlast en ... 

12 apr. 2018 - WAALWIJK - De gemeente Waalwijk heeft het goedgekeurd dat vijftien volwassen 

arbeidsmigranten in een eengezinswoning aan Het Fort in Waalwijk komen te ... 

 

15 arbeidsmigranten in 1 huis: Marissa kocht een huis en baalt ... 

12 apr. 2018 - Vijftien arbeidsmigranten in één huis: Marissa kocht nèt het huis ernaast en baalt. Het is 

een onverwachte teleurstelling. Marissa en Maarten kochten samen een ...  

http://www.omroepbrabant.nl/?news/281851842/Met+15+mensen+in+%C3%A9%C3%A9n+huis+gemeente+zet+arbeidsmigranten+voorlopig+niet+uit+huis+in+Waalwijk.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2818641073/Noodkreet+stichting+Provincie+red+landgoed+Haarendael.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/280414632/Bedrijfsleven+trekt+aan+de+bel+over+falend+beleid+arbeidsmigranten+%E2%80%98Er+is+visie+nodig%E2%80%99.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/280067902/Toch+geen+15+arbeidsmigranten+in+%C3%A9%C3%A9n+huis+in+Waalwijk+Fijn+dat+het+zo+afloopt.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2794491333/Eerste+campus+voor+Oost-Europeanen+in+Waalwijk+met+wasserettes+en+gezamenlijke+ontspanningsruimte.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?video/112931662/Campus+voor+Oost-Europese+arbeidsmigranten+geopend+in+Waalwijk.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2786981573/Dertig+man+op+hoorzitting+in+Waalwijk+over+huisvesting+van+15+arbeidsmigranten+in+%C3%A9%C3%A9n+huis.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2774731063/Brabantse+bestuurders+zetten+achtervolging+in+op+criminelen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/277422752/Vijftien+buitenlandse+werknemers+in+%C3%A9%C3%A9n+huis+buurt+sleept+verhuurder+voor+de+rechter.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/277263932/VVD+Brabant++wil+sociale+taken+provincie+overhevelen+naar+gemeenten+Wat+u+nu+doet+is+niet+netjes.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/277242772/Problemen+met+arbeidsmigranten+gaan+steeds+meer+knellen.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2769511013/Vijftien+arbeidsmigranten+in+%C3%A9%C3%A9n+huis+Marissa+kocht+n%C3%A8t+het+huis+ernaast+en+baalt.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2769291343/15+arbeidsmigranten+in+1+huis+buurtbewoners+vrezen+overlast+en+beginnen+petitie.aspx
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTwarZlLDdAhUKJlAKHewZAuUQFjAWegQIDxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.omroepbrabant.nl%2F%3Fvideo%2F111626762%2F15%2Barbeidsmigranten%2Bin%2B1%2Bhuis%2BMarissa%2Bkocht%2Been%2Bhuis%2Ben%2Bbaalt.aspx&usg=AOvVaw39c-Tuvpq9iVH_5pIoVCWg
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BN DE STEM 
 

Nieuwbouw voor arbeidsmigranten in Gageldonk-Oost | Bergen op ... 

2 dagen geleden - BERGEN OP ZOOM – Hopmans Wonen wil een joblodge bouwen met 48 

slaapplaatsen voor arbeidsmigranten. Het pand moet komen aan de Brechterhoeflaan ... 

 

Polen woest om beschuldiging grootschalige ww-fraude | Buitenland ... 

4 dagen geleden - Het tv-programma Nieuwsuur onthulde maandag dat Poolse arbeidsmigranten op 

grote schaal frauderen met werkloosheidsuitkeringen. Ze gebruiken valse ... 

 

Minister wil Poolse uitkeringsfraudeurs hard aanpakken: 'Schokkend ... 

5 dagen geleden - Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt extra 

capaciteit en geld vrij in de strijd tegen Poolse arbeidsmigranten die frauderen met ... 

 

Terneuzen maakt parkeren zonder vergunning bewust onbetaalbaar ... 

5 dagen geleden - Handhaving is lastig, omdat het vaak om buitenlandse arbeidsmigranten gaat. In 

de praktijk betalen die hun boetes vaak niet. Dat wil de gemeente Terneuzen ... 

 

Zundert treft in drie woningen te veel arbeidsmigranten aan | Breda ... 

28 aug. 2018 - ZUNDERT - Toezichthouders van de gemeente Zundert hebben samen met de politie vier 

woningen van arbeidsmigranten gecontroleerd in Zundert en Wernhout. 

 

Gemeente Drimmelen controleert arbeidsmigranten: 'Recht op een ... 

25 aug. 2018 - Donderdagavond ging een team van de gemeente Drimmelen op pad om de 

huisvesting van arbeidsmigranten te controleren op veiligheid en legaliteit. 

 

Geen vergunning, maar tóch 15 arbeidsmigranten: verwarring over ... 

24 aug. 2018 - WAALWIJK - Bewoners van Het Fort in Waalwijk voelen zich niet gesteund door de 

gemeente Waalwijk, die de vergunning voor vijftien arbeidsmigranten in een ... 

 

'Zijn al die blokkendozen echt nodig?' | Opinie | bndestem.nl 

11 aug. 2018 - ... van de blokkendozen (distributiecentra) in West-Brabant, stond dat het goed is voor de 

werkgelegenheid, maar ook dat er vooral arbeidsmigranten werken. 

 

Hitte nekt aardbeienboer: 'Deze zomer is dramatisch' | Breda ... 

8 aug. 2018 - Complete akkers worden omgeploegd, plukkers - veelal arbeidsmigranten - naar huis 

gestuurd. Aardbeien kosten ons momenteel geld", zegt Rinie van Tilburg, ... 

 

De opmars van de blokkendoos: nog even en Brabant staat vol ... 

1 aug. 2018 - Pen: We hebben de arbeidsmigranten hard nodig, maar die moeten ook goed gehuisvest 

kunnen worden. Dat is nog een forse uitdaging voor werkgevers en ... 

 

Migrantenhotel Gastelseweg Roosendaal wordt opnieuw een zaak ... 

13 jul. 2018 - ... bieden aan zo'n 200 arbeidsmigranten. Etik kwam op de Gastelseweg uit, nadat eerdere 

plannen voor een dergelijk complex aan de Bergrand op flink verzet ... 

 

Steeds meer arbeidsmigranten nodig in West-Brabant. Maar waar ... 

6 jul. 2018 - BERGEN OP ZOOM - Uitzendbureaus luiden de noodklok over het tekort aan fatsoenlijke 

huisvesting voor arbeidsmigranten. De vraag naar buitenlandse ... 

 

'We zijn allemaal de dupe van de uitspraak' | Etten-Leur | bndestem.nl 

6 jul. 2018 - Diepstraten biedt in totaal huisvesting voor driehonderd arbeidsmigranten. Op het bedrijf 

aan de Klappenberg wonen 54 werknemers in een keurig onderkomen ... 

 

Oppositie Steenbergen keihard over coalitieakkoord: 'in elkaar ... 

6 jul. 2018 - Zo vroeg de Volkspartij meer informatie over de dag voor de jeugd, het initiatievenfonds, 

het armoedebeleid en het huisvesten van arbeidsmigranten. Ik heb 53 ... 

 

Directeur Marina Beach: moeten mensen in hun auto slapen ... 

27 jun. 2018 - DE BRAAKMAN - De gemeente Terneuzen kan beter inzetten op een brede oplossing voor 

huisvesting van arbeidsmigranten in plaats van lokale situaties zoals ... 

 

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/nieuwbouw-voor-arbeidsmigranten-in-gageldonk-oost~a7b41430/
https://www.bndestem.nl/buitenland/polen-woest-om-beschuldiging-grootschalige-ww-fraude~abc40991/
https://www.bndestem.nl/politiek/minister-wil-poolse-uitkeringsfraudeurs-hard-aanpakken-schokkend-en-onacceptabel~acbc0f41/
https://www.bndestem.nl/zeeland/parkeren-zonder-vergunning-gaat-20-euro-per-dag-kosten-in-terneuzen~ae1e5957/
https://www.bndestem.nl/breda/zundert-treft-in-drie-woningen-te-veel-arbeidsmigranten-aan~a4aaf2a7/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/gemeente-drimmelen-controleert-arbeidsmigranten-recht-op-een-goede-woning-is-niet-vanzelfsprekend~a8e406e6/
https://www.bndestem.nl/brabant/geen-vergunning-maar-tenoacute-ch-15-arbeidsmigranten-verwarring-over-toekomst-het-fort-in-waalwijk~a6f90cbf/
https://www.bndestem.nl/opinie/zijn-al-die-blokkendozen-echt-nodig~a0e46c86/
https://www.bndestem.nl/breda/hitte-nekt-aardbeienboer-deze-zomer-is-dramatisch~a175a2e4/
https://www.bndestem.nl/brabant/de-opmars-van-de-blokkendoos-nog-even-en-brabant-staat-vol-distributiecentra~a0aa3ff3/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/migrantenhotel-gastelseweg-roosendaal-wordt-opnieuw-een-zaak-voor-de-rechter~a31e0bca/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/steeds-meer-arbeidsmigranten-nodig-in-west-brabant-maar-waar-moeten-ze-wonen~a5eda2c3/
https://www.bndestem.nl/etten-leur/we-zijn-allemaal-de-dupe-van-de-uitspraak~acd706ca/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/oppositie-steenbergen-keihard-over-coalitieakkoord-in-elkaar-geknutselde-verkiezingsprogramma-s~a407de78/
https://www.bndestem.nl/zeeland/directeur-marina-beach-moeten-mensen-in-hun-auto-slapen~a39c86a0/
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Forse boete dreigt voor huisvesters: 'Voor 230 arbeidsmigranten heb ... 

22 jun. 2018 - Op het park wonen 230 arbeidsmigranten, is donderdagavond bij een uitgebreide 

gemeentelijke controle gebleken. Op basis van het bestemmingsplan is dat ... 

 

Mogelijk arbeidsmigranten in oud Philips-gebouw Terneuzen ... 

21 jun. 2018 - TERNEUZEN - Het vroegere Philips-fabriekscomplex aan de Mr. F. J. Haarmanweg in 

Terneuzen is in beeld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 

 

Dit is hoeveel arbeidsmigranten er zijn in Roosendaal - BN DeStem 

14 jun. 2018 - ROOSENDAAL - Arbeidsmigranten worden steeds belangrijker voor onze economie. In 

sommige bedrijven in West-Brabant - de logistieke hotspot van ... 

 

Bewoner Gastelseweg: 'Beste burgemeester Niederer, zullen wij eens ... 

12 jun. 2018 - Burgemeester Niederer heeft gelijk, te vaak klagen over arbeidsmigranten werkt ... Forse 

toename aantal klachten over arbeidsmigranten in Roosendaal. 

 

Omwonenden Poolse supermarkt in Roosendaal woedend op ... 

11 jun. 2018 - Probleem is ook dat de groep arbeidsmigranten die naar de winkel komt, regelmatig 

verandert. Als je net goede afspraken hebt gemaakt, zijn ze weer weg en ... 

 

Forse toename aantal klachten over arbeidsmigranten in Roosendaal ... 

8 jun. 2018 - ROOSENDAAL - Roosendalers ervaren steeds meer overlast van arbeidsmigranten. In 2017 

registreerde de gemeente 720 meldingen van overlast, tegenover ... 

 

82 Waalwijkers dienen bezwaar in tegen vijftien arbeidsmigranten in ... 

31 mei 2018 - WAALWIJK - 82 Waalwijkers hebben bezwaar ingediend tegen de vergunning voor het 

huisvesten van 15 arbeidsmigranten in een woonhuis aan Het Fort. 

 

Buurt krijgt steun rechter: Waalwijk moet vergunning arbeidsmigranten ... 

16 mei 2018 - WAALWIJK - De kans is groot dat er een streep gaat door de vergunning voor het 

huisvesten van vijftien arbeidsmigranten in een woonhuis aan Het Fort in ... 

 

Bouw campus arbeidsmigranten Waalwijk bijna voltooid | Brabant ... 

16 mei 2018 - De bouw van de campus voor 400 arbeidsmigranten op het voormalige RWB-terrein aan 

de Prof. van 't Hoffweg in Waalwijk schiet op. Het bouwwerk van ... 

 

Fort Oranje vindt rechtbank Breda 'bevooroordeeld' en eist daarom ... 

15 mei 2018 - Luchtfoto van Fort Oranje. Medewerkers van de gemeente Zundert ontruimen de 

camping. Veld F, waar met name arbeidsmigranten wonen, wordt leeggemaakt. 

 

Fort Oranje als schrikbeeld voor verloederende vakantie | Breda ... 

12 mei 2018 - Want behoorlijk wat parken worden niet langer bevolkt door vakantie vierende toeristen, 

maar door een cocktail van arbeidsmigranten, gescheiden mannen en ... 

 

Coalitieprogramma Waalwijk is rond; Dilek Odabasi en John van den ... 

10 mei 2018 - Het Huis van Waalwijk krijgt jaarlijks 50.000 euro en op bedrijventerrein Haven Acht komt er 

op zijn minst één grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten bij. 

 

Kroegbaas komt terug op verplicht Nederlands in Tielse cafés - AD.nl 

7 mei 2018 - Overlast van arbeidsmigranten kan op andere manieren aangepakt worden, stelt de 

burgemeester. Bijvoorbeeld door het opleggen van een toegangsverbod ... 

 

Teloorgang van een vakantiepark | Zeeuws-Vlaanderen | pzc.nl 

29 apr. 2018 - HOEK - Na de vluchtelingen kwamen de arbeidsmigranten. De vaste gasten van 

Vakantiepark Marina Beach aan De Braakman zien onder de Oostappen ... 

 
Er zijn meer Poolse arbeidsmigranten in Brabant en ze zijn tevreden ... 

24 apr. 2018 - BREDA - Het aantal arbeidsmigranten uit Polen is sinds 2004 bijna vervijfvoudigd. De 

meesten van hen wonen in Brabant, Limburg en het westen van het land, ... 

 

Film over Zundertse harmonie is herkenbaar in elk dorp | Breda ... 

23 apr. 2018 - Dictus koos de harmonie als metafoor voor de samenleving. Nam als uitgangspunt de 

arbeidsmigranten die een derde van de Zundertse bevolking vormen, ... 

https://www.bndestem.nl/zeeland/forse-boete-dreigt-voor-huisvesters-voor-230-arbeidsmigranten-heb-je-niet-zomaar-onderdak-geregeld~ad2279ce/
https://www.bndestem.nl/zeeland/mogelijk-arbeidsmigranten-in-oud-philips-gebouw-terneuzen~a4d197bf/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/dit-is-hoeveel-arbeidsmigranten-er-zijn-in-roosendaal~aa92c439/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/bewoner-gastelseweg-beste-burgemeester-niederer-zullen-wij-eens-van-woning-ruilen~ad2d3a4a/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/omwonenden-poolse-supermarkt-in-roosendaal-woedend-op-niederer-hij-neemt-onze-klachten-niet-serieus~a9762487/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/forse-toename-aantal-klachten-over-arbeidsmigranten-in-roosendaal~a3058bf7/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/82-waalwijkers-dienen-bezwaar-in-tegen-vijftien-arbeidsmigranten-in-een-woning~a18ba005/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/buurt-krijgt-steun-rechter-waalwijk-moet-vergunning-arbeidsmigranten-toetsen-aan-nieuwe-regels~a70ae234/
https://www.bndestem.nl/brabant/bouw-campus-arbeidsmigranten-waalwijk-bijna-voltooid~aa067c61/
https://www.bndestem.nl/breda/fort-oranje-vindt-rechtbank-breda-bevooroordeeld-en-eist-daarom-andere-rechtbank~ac21259f/
https://www.bndestem.nl/breda/fort-oranje-als-schrikbeeld-voor-verloederende-vakantie~a8fdbae7/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/coalitieprogramma-waalwijk-is-rond-dilek-odabasi-en-john-van-den-hoven-zijn-de-nieuwe-wethouders~a1ddc423e/
https://www.bndestem.nl/binnenland/kroegbaas-komt-terug-op-verplicht-nederlands-in-tielse-cafes~abed6ef8/
https://www.bndestem.nl/zeeland/teloorgang-van-een-vakantiepark~a24e1506/
https://www.bndestem.nl/brabant/er-zijn-meer-poolse-arbeidsmigranten-in-brabant-en-ze-zijn-tevreden-maar-kwetsbaar~acb57686/
https://www.bndestem.nl/breda/film-over-zundertse-harmonie-is-herkenbaar-in-elk-dorp~a1dac27d/
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Stampersgatse camping in voorjaar voor arbeidsmigranten, in zomer ... 

21 apr. 2018 - De nieuwe eigenaar Alfons Diepstraten heeft de kampeerplaatsen alleen in de 

oogstmaanden april en mei voor arbeidsmigranten nodig. Dan ligt bij ons de ... 

 

Huisvestingsplan arbeidsmigranten Hoeven wekt onrust | Roosendaal ... 

19 apr. 2018 - HOEVEN - Twintig arbeidsmigranten in het voormalige politiebureau aan de Sint Janstraat 

8 in Hoeven. Dat is althans het plan van de eigenaar van het pand, ... 

 

Arbeidsmigranten moeten weg op Marina Beach, eigenaar beraadt ... 

17 apr. 2018 - TERNEUZEN - Arbeidsmigranten moeten van vakantiepark Marina Beach bij Hoek af. Het 

Terneuzense college van B en W heeft dit vandaag besloten. 

 

Inwoners Stampersgat praten mee over dienstregeling Arriva en ... 

17 apr. 2018 - De camping is onlangs in handen gekomen van een tuinder, die mogelijk naast toeristen 

ook arbeidsmigranten wil huisvesten op de camping aan de Dennis ... 

 

Onderzoek naar dode vrouw duurt tot maandag: 'Het kost tijd om de ... 

15 apr. 2018 - Volgens buurtbewoners woonden er verschillende mensen in het huis de afgelopen jaren 

en was er weinig contact. Het om Poolse arbeidsmigranten die bij de ... 

 

Nachtregister verplicht voor hotels en jachthavens in gemeente ... 

13 apr. 2018 - Vaak gaat het ook om zicht te hebben op het aantal arbeidsmigranten. "De gemeente 

kan deze registratieverplichting controleren door de digitale administratie ... 

 

Bewoners Het Fort: 'Gemeente Waalwijk laat ons in de steek ... 

12 apr. 2018 - WAALWIJK - Bewoners van Het Fort zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente Waalwijk. 

Hoewel het beleid is aangepast, krijgen zij toch vijftien arbeidsmigranten ... 

 

Migrantenhotel Gastelseweg nog niet van de baan | Roosendaal ... 

11 apr. 2018 - ROOSENDAAL - Ilyas Etik van Atik Uitzendbureau verwacht nog dit jaar alsnog te kunnen 

beginnen met de bouw van een wooncomplex voor arbeidsmigranten ... 

 

Arbeidsmigranten niet zonder meer toegestaan op camping ... 

6 apr. 2018 - STAMPERSGAT - De gemeente Halderberge laat huisvesting van arbeidsmigranten op 

camping Onder De Dijk niet zonder meer toe. In een reactie op de ... 

 

De bouw is gestart, in Waalwijk komt een campus voor 400 ... 

4 apr. 2018 - WAALWIJK - Projectontwikkelaar Green Real Estate is in Waalwijk begonnen met de bouw 

van een campus voor arbeidsmigranten. De eerste woonunits zijn ... 

 

'Oost-Europese migranten geweerd om woonwijk leefbaar te houden ... 

3 apr. 2018 - De gemeenten Maasdriel, Zaltbommel, Tiel en Zuidplas gaan Oost-Europese 

arbeidsmigranten weren om de woonwijken leefbaar te houden. Dat meldt ... 

 

 

  

https://www.bndestem.nl/roosendaal/stampersgatse-camping-in-voorjaar-voor-arbeidsmigranten-in-zomer-voor-toeristen~a902c428/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/huisvestingsplan-arbeidsmigranten-hoeven-wekt-onrust~a32fdcac/
https://www.bndestem.nl/zeeland/arbeidsmigranten-moeten-weg-op-marina-beach-eigenaar-beraadt-zich-op-stappen~aee7516b/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/inwoners-stampersgat-praten-mee-over-dienstregeling-arriva-en-camping-onder-de-dijk~a08e2a1a/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/onderzoek-naar-dode-vrouw-duurt-tot-maandag-het-kost-tijd-om-de-doodsoorzaak-goed-vast-te-stellen~a90a2d59/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/nachtregister-verplicht-voor-hotels-en-jachthavens-in-gemeente-geertruidenberg~a65b59e8/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/bewoners-het-fort-gemeente-waalwijk-laat-ons-in-de-steek~a698dd3e/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/migrantenhotel-gastelseweg-nog-niet-van-de-baan~a0ab996e/
https://www.bndestem.nl/roosendaal/arbeidsmigranten-niet-zonder-meer-toegestaan-op-camping-stampersgat-br~a934b863/
https://www.bndestem.nl/oosterhout/de-bouw-is-gestart-in-waalwijk-komt-een-campus-voor-400-arbeidsmigranten~abb49dc3/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=95&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlg7SQlbDdAhXLZlAKHdBTBtAQFjBeegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bndestem.nl%2Fbinnenland%2Foost-europese-migranten-geweerd-om-woonwijk-leefbaar-te-houden~afdc7e8c%2F&usg=AOvVaw0OlkLr-jepNFy5FS1VDNO2
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BRABANTS DAGBLAD 
 

Grote controle op camping Maaszicht in Kerkdriel  

3 uur geleden - De 250 caravans en chalets herbergen veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa en 

Nederlanders die er permanent of langdurig wonen. Rond veel stacaravans ... 

 

Oisterwijk wil als proef één woning voor arbeidsmigranten toestaan ... 

5 dagen geleden - OISTERWIJK - Metaalbedrijf De Cromvoirtse kan op zoek naar een woning voor vijf 

van zijn Poolse werknemers. Het Oisterwijks college heeft besloten om bij ... 

 

Vragenuurtje over fraude Poolse arbeidsmigranten en nepbom op ... 

5 dagen geleden - Vragenuurtje over fraude Poolse arbeidsmigranten en nepbom op kazerneterrein. 

De Kamer is weer terug van het zomerreces en start vanmiddag met het ... 

 

Veroordeelde Tilburgers zijn topje van de ijsberg: 'Polen frauderen op ... 

6 dagen geleden - Poolse arbeidsmigranten frauderen op grote schaal met werkloosheidsuitkeringen. 

Door gebruik te maken van nepsollicitaties, valse handtekeningen en ... 

 

Altena treft maatregelen voor huisvesting arbeidsmigranten | Aalburg ... 

1 sep. 2018 - WIJK EN AALBURG - In Altena komen meer woningen voor arbeidsmigranten. Bij wijze van 

proef worden die, als de raden akkoord gaan, gehuisvest op ... 

 

Gemeente Waalwijk: 'Buurt overdrijft overlast arbeidsmigranten ... 

31 aug. 2018 - WAALWIJK - De klachten van omwonenden over de overlast van de vijftien 

arbeidsmigranten in een woning in Het Fort worden door het college van B en W ... 

 

Arbeidsmigranten wonen in varkensstal en loodsen, blijkt uit controles ... 

28 aug. 2018 - HAAREN - Arbeidsmigranten gehuisvest in een varkensstal, in loodsen, maar ook in 

woonruimten die niet brandveilig zijn. Eén woning die illegaal was ... 

 

Geen vergunning, maar tóch 15 arbeidsmigranten: verwarring over ... 

24 aug. 2018 - WAALWIJK - Bewoners van Het Fort in Waalwijk voelen zich niet gesteund door de 

gemeente Waalwijk, die de vergunning voor vijftien arbeidsmigranten in een ... 

 

Café Van de Wetering in Lithoijen komt in beeld als 'Polenhotel' | Oss ... 

24 aug. 2018 - De gemeente reageert positief op het principeverzoek om tijdelijk arbeidsmigranten te 

huisvesten. Dat is voorstelbaar. Wij staan daar in beginsel niet afwijzend ... 

 

Aantal klachten over huisvesten arbeidsmigranten in Boxtel stijgt snel ... 

15 aug. 2018 - BOXTEL - Steeds meer Boxtelaren melden overlast bij de gemeente met betrekking tot 

huisvesten van arbeidsmigranten. Zicht dat Boxtel op korte termijn met ... 

 

Buurt trekt aan de bel over arbeidsmigranten | Boxtel | bd.nl 

8 aug. 2018 - BOXTEL - onderzoekt de situatie rond het huisvesten van arbeidsmigranten, om die 

vervolgens in goede banen te kunnen leiden. Dat gaat voor sommige ... 

 

Arbeidsmigranten met dwangsom uit units Nieuwaal | Zaltbommel | bd.nl 

7 aug. 2018 - Dat betekent dat er in juli en augustus geen arbeidsmigranten mogen verblijven. En die 

zaten er wel volgens een buurman van Kreling in Nieuwaal die een ... 

 

Plan Snoekske: nieuwbouw met 146 kamers voor arbeidsmigranten ... 

26 jul. 2018 - In het plan wordt café-zaal 't Snoekske gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe 

campus. Er zal plaats zijn voor 292 arbeidsmigranten, verdeeld over 146 ... 

 

Het Fort verzoekt gemeente te handhaven op woning arbeidsmigranten 

20 jul. 2018 - WAALWIJK - Omwonenden van de woning in Het Fort in het Waalwijkse Landgoed Driessen 

waar vijftien arbeidsmigranten wonen, verzoeken het college van B ... 

 

Haaren legde Cello onterecht boete op van 60.000 euro | Den Bosch ... 

19 jul. 2018 - De dwangsom was door Haaren opgelegd omdat volgens haar Cello arbeidsmigranten 

liet wonen in het leegstaande Haarendael. Maar volgens de rechter ... 

 

https://www.bd.nl/maasdriel/grote-controle-op-camping-maaszicht-in-kerkdriel~adffef9b/
https://www.bd.nl/oisterwijk/oisterwijk-wil-als-proef-een-woning-voor-arbeidsmigranten-toestaan-maar-aan-de-haarenseweg-wonen-al-polen~aafc5316/
https://www.bd.nl/politiek/vragenuurtje-over-fraude-poolse-arbeidsmigranten-en-nepbom-op-kazerneterrein~a8285b7d/
https://www.bd.nl/binnenland/veroordeelde-tilburgers-zijn-topje-van-de-ijsberg-polen-frauderen-op-grote-schaal-met-ww-uitkeringen~a4d2396c/
https://www.bd.nl/aalburg/altena-treft-maatregelen-voor-huisvesting-arbeidsmigranten~a7336caa/
https://www.bd.nl/waalwijk/gemeente-waalwijk-buurt-overdrijft-overlast-arbeidsmigranten~a93810af/
https://www.bd.nl/haaren/arbeidsmigranten-wonen-in-varkensstal-en-loodsen-blijkt-uit-controles-zes-gemeenten~a037d27c/
https://www.bd.nl/waalwijk/geen-vergunning-maar-tenoacute-ch-15-arbeidsmigranten-verwarring-over-toekomst-het-fort-in-waalwijk~a6f90cbf/
https://www.bd.nl/oss/cafeneacute-van-de-wetering-in-lithoijen-komt-in-beeld-als-polenhotel~acdf0778/
https://www.bd.nl/boxtel/aantal-klachten-over-huisvesten-arbeidsmigranten-in-boxtel-stijgt-snel~a772f35d/
https://www.bd.nl/boxtel/buurt-trekt-aan-de-bel-over-arbeidsmigranten~abcfa251/
https://www.bd.nl/zaltbommel/arbeidsmigranten-met-br-dwangsom-uit-units-nieuwaal~a43ebe19/
https://www.bd.nl/waalwijk/plan-snoekske-nieuwbouw-met-146-kamers-voor-arbeidsmigranten~ab233fb0/
https://www.bd.nl/waalwijk/het-fort-verzoekt-gemeente-te-handhaven-op-woning-arbeidsmigranten~a6339109/
https://www.bd.nl/den-bosch-e-o/haaren-legde-cello-onterecht-boete-op-van-60-000-euro~a7beead5/
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Ook buurt Het Fort overweegt nieuwe rechtsgang over arbeidsmigranten 

10 jul. 2018 - WAALWIJK - Na de eigenaar overwegen nu ook de omwonenden van de woning met 

arbeidsmigranten aan Het Fort naar de rechter te stappen. Zij willen dat ... 

 

Rechtszaak om weigeren vergunning arbeidsmigranten Het Fort ... 

10 jul. 2018 - WAALWIJK - De rechter moet zich opnieuw buigen over de vergunning voor de huisvesting 

van vijftien arbeidsmigranten in een woning in Het Fort. 

 

Buurman: 'Arbeidsmigranten wonen nog steeds in units Nieuwaal ... 

9 jul. 2018 - Kreling huurt arbeidsmigranten in voor het plukken van de aardbeien. De ondernemer 

bouwt momenteel in Zuilichem een nieuwe giga-aardbeienkas. 

 

Waalwijk weigert vergunning alsnog: geen 15 arbeidsmigranten in ... 

7 jul. 2018 - WAALWIJK - Het is toch niet toegestaan vijftien arbeidsmigranten te laten wonen in een 

tussenwoning in Het Fort in de Waalwijkse wijk Landgoed Driessen. 

 
Vragen over personeel nieuwe distributiereuzen in Zaltbommel ... 

7 jul. 2018 - En dan zijn er ook nog wat vragen over buitenlands personeel. ,,Is de verwachting dat er 

ook arbeidsmigranten komen te werken? En hoe zullen zij ingehuurd ... 

 

Komen er arbeidsmigranten in? - Brabants Dagblad 

5 jul. 2018 - BRAKEL - Maatschappelijk panel, enquête, huisvestingsbeleid herzien: je koopt er niks voor 

als je straat nu al volloopt met arbeidsmigranten stelt Conny van ... 

 

Constructieve start maatschappelijk panel huisvesting ... 

3 jul. 2018 - AALST - De eerste bijeenkomst van het maatschappelijk panel huisvesting arbeidsmigranten, 

een initiatief van de gemeente Zaltbommel, is door de deelnemers ... 

 

292 arbeidsmigranten op plek café 't Snoekske bij Waalwijk | Waalwijk ... 

29 jun. 2018 - WAALWIJK - Er komt huisvesting voor 292 arbeidsmigranten op de plek van café 't 

Snoekske aan de Valkenvoortweg. Wethouder Ronald Bakker gaf ... 

 

Meierijstad kijkt in Waalwijk voor huisvesten migranten | Meierijstad ... 

28 jun. 2018 - SINT-OEDENRODE - Ga aan de slag met het huisvesten van arbeidsmigranten. Die 

opdracht kreeg wethouder Eus Witlox van Meierijstad donderdagavond ... 

 

Illegale bewoning boven café Putstraat Waalwijk | Waalwijk | bd.nl 

25 jun. 2018 - WAALWIJK - Bij controle van de afdeling handhaving bleek dat er drie arbeidsmigranten 

zijn gehuisvest in kamers boven het gesloten café De Broertjes aan de ... 

 

Overleg huisvesting arbeidsmigranten | Boxtel | bd.nl 

22 jun. 2018 - BOXTEL - Boxtel onderzoekt de situatie rond huisvesting van arbeidsmigranten. En wil aan 

de hand van de resultaten in gesprek met het bedrijfsleven om tot ... 

 

LH Waalwijk: efficiënt ingerichte studio's voor arbeidsmigranten ... 

21 jun. 2018 - WAALWIJK - Het nieuwe complex voor arbeidsmigranten LH Waalwijk opent vandaag 

officieel de deuren. Op wat voor plek zijn de nieuwe bewoners ... 

 

Verder bomen over huisvesting arbeidsmigranten in Zuilichem ... 

20 jun. 2018 - De vereniging Zuilichemse Bewoners Belangen (ZBB) en PvdA/GroenLinks hebben voor 

woensdag 27 juni een bijeenkomst belegd in Zuilichem om de ... 

 

Handvatten voor aanpak van overlast in Maasdriel: slapen in auto ... 

20 jun. 2018 - Hetzelfde geldt wat hem betreft voor het aanpakken van woonoverlast. Wil je 

bijvoorbeeld regels wilt stellen aan het maximumaantal arbeidsmigranten per ... 

 
Gemeente Waalwijk zet ongebreidelde kamerbewoning van ... 

13 jun. 2018 - Het nieuwe beleid dat paal en perk stelt aan het aantal arbeidsmigranten in een woning, 

gaat volgens de gemeente Waalwijk niet altijd op. Er zijn ... 

 

Ingram Micro: plaats arbeidsmigrant aan rand bedrijventerrein ... 

12 jun. 2018 - Campussen voor arbeidsmigranten aan de rand van bedrijventerreinen. Zo ziet Jos 

Goedhart, directeur bij Ingram Micro de toekomst voor de huisvesting van ... 

https://www.bd.nl/waalwijk/ook-buurt-het-fort-overweegt-nieuwe-rechtsgang-over-arbeidsmigranten~acc3b976/
https://www.bd.nl/waalwijk/rechtszaak-om-weigeren-vergunning-arbeidsmigranten-het-fort-waalwijk~a6573460/
https://www.bd.nl/zaltbommel/buurman-arbeidsmigranten-br-wonen-nog-steeds-in-units-nieuwaal~aeba1104/
https://www.bd.nl/waalwijk/waalwijk-weigert-vergunning-alsnog-geen-15-arbeidsmigranten-in-woning-het-fort~a920ffff/
https://www.bd.nl/zaltbommel/vragen-over-personeel-nieuwe-distributiereuzen-in-zaltbommel~a66ddded/
https://www.bd.nl/zaltbommel/bibberen-bij-ieder-te-koop-bordje-in-brakel-komen-er-arbeidsmigranten-in~a5c3fdfb/
https://www.bd.nl/zaltbommel/constructieve-start-maatschappelijk-panel-huisvesting-arbeidsmigranten-in-aalst~a818d2ae/
https://www.bd.nl/waalwijk/292-arbeidsmigranten-op-plek-cafeneacute-t-br-snoekske-bij-waalwijk~a1589fcd/
https://www.bd.nl/meierijstad/meierijstad-kijkt-in-waalwijk-voor-huisvesten-migranten~a6fb15c8/
https://www.bd.nl/waalwijk/illegale-bewoning-boven-cafeneacute-putstraat-waalwijk~a6bc56a33/
https://www.bd.nl/boxtel/overleg-huisvesting-arbeidsmigranten~a6e8f920/
https://www.bd.nl/waalwijk/lh-waalwijk-efficieneuml-nt-ingerichte-studio-s-voor-arbeidsmigranten~a40da964/
https://www.bd.nl/zaltbommel/verder-bomen-over-br-huisvesting-arbeidsmigranten-in-zuilichem~a96ac167/
https://www.bd.nl/maasdriel/handvatten-voor-aanpak-van-overlast-in-maasdriel-slapen-in-auto-bijvoorbeeld-mag-niet-meer~a47802910/
https://www.bd.nl/waalwijk/gemeente-waalwijk-zet-ongebreidelde-kamerbewoning-van-arbeidsmigranten-op-slot~ada60890/
https://www.bd.nl/waalwijk/ingram-micro-plaats-arbeidsmigrant-aan-rand-bedrijventerrein~ada3a723/
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Polen en Roemenen verdringen nauwelijks 'gewone' Nederlanders ... 

11 jun. 2018 - De honderdduizenden Oost-Europese arbeidsmigranten zijn belangrijker dan gedacht 

voor de Nederlandse economie. Hoewel ze inmiddels 1 op de 20 banen ... 

 

Meepraten over huisvesting van arbeidsmigranten in Zaltbommel ... 

9 jun. 2018 - ZALTBOMMEL - Om aan het einde van dit jaar met een aangepast beleid voor de 

huisvesting van arbeidsmigranten te kunnen komen, gaat de gemeente ... 

 

Nieuwe vereniging Zuilichemse Bewoners Belangen: hoeveelheid ... 

7 jun. 2018 - ZUILICHEM - Volgens de nieuwbakken vereniging Zuilichemse Bewoners Belangen (ZBB) 

komen er veel meer arbeidsmigranten werken in de nieuwe ... 

 

82 Waalwijkers dienen bezwaar in tegen vijftien arbeidsmigranten in ... 

31 mei 2018 - WAALWIJK - 82 Waalwijkers hebben bezwaar ingediend tegen de vergunning voor het 

huisvesten van 15 arbeidsmigranten in een woonhuis aan Het Fort. 

 

Gemeente legaliseert logies voor 50 seizoensarbeiders in ... 

26 mei 2018 - De arbeidsmigranten hebben hun hoofdverblijf elders en mogen in dit pand maximaal 

vier maanden per jaar verblijven. Dit kan in vergunningsvoorschriften ... 

 

Omwonenden 'Polenpanden' putten hoop uit rechtszaak 't Fort ... 

25 mei 2018 - WAALWIJK - De rechtszaak rond huisvesting van vijftien arbeidsmigranten in 't Fort zorgt 

voor hoop bij omwonenden van andere 'Polenpanden'. Zij vragen de ... 

 

College Waalwijk wil arbeidsmigranten huisvesten op bedrijventerrein ... 

18 mei 2018 - Het woonaanbod voor arbeidsmigranten die tijdelijk naar Waalwijk komen om te werken, 

blijft nog altijd ver achter bij de vraag. Om dit probleem te tackelen wil ... 

 

Stem burger kan niet luid genoeg klinken bij huisvesting ... 

17 mei 2018 - Goed dat Zaltbommel met onder meer de inzet van een breed maatschappelijk panel tot 

een aangepast beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten wil ... 

 

Buurt krijgt steun rechter: Waalwijk moet vergunning arbeidsmigranten ... 

16 mei 2018 - WAALWIJK - De kans is groot dat er een streep gaat door de vergunning voor het 

huisvesten van vijftien arbeidsmigranten in een woonhuis aan Het Fort in ... 

 

'Geen overlast van woning met arbeidsmigranten aan Westeinde ... 

16 mei 2018 - DEN HAAG/WAALWIJK - Kamerverhuurder Marcel Bouland gelooft er niks van dat een 

buurman last heeft van de tien arbeidsmigranten in zijn woonpand aan ... 

 

Hoe moeten we omgaan met huisvesting van arbeidsmigranten ... 

12 mei 2018 - WAALWIJK - Het nijpende tekort aan huizen voor arbeidsmigranten in Waalwijk blijft de 

komende jaren toenemen. Hoe daarmee om te gaan, ligt de komende ... 

 

Fort Oranje als schrikbeeld voor verloederende vakantie | Brabant | bd.nl 

12 mei 2018 - Want behoorlijk wat parken worden niet langer bevolkt door vakantie vierende toeristen, 

maar door een cocktail van arbeidsmigranten, gescheiden mannen en ... 

 

'Provincie moet de leiding nemen in huisvesten van arbeidsmigranten ... 

11 mei 2018 - ANDEL - Provincies moeten de regie nemen als het gaat om het huisvesten van 

arbeidsmigranten. Dat zegt Roland van Vugt (CDA) uit Andel, lid van ... 

 
Aardbeienkweker Nieuwaal plaatst toch heg langs units ... 

11 mei 2018 - NIEUWAAL - Aardbeienkweker Gijbert Kreling uit Nieuwaal plaatst binnen enkele dagen 

een twee meter hoge heg die de woonunits voor arbeidsmigranten, die ... 

 

Opluchting bij bewoners Veldstraat Wijk en Aalburg: huisvesting ... 

3 mei 2018 - WIJK EN AALBURG - Het plan om 25 tot 30 arbeidsmigranten onder te brengen in een pand 

aan de Veldstraat in Wijk en Aalburg is van de baan. 

 

Inpassing units arbeidsmigranten op terrein bij tuinder in Nieuwaal ... 

3 mei 2018 - De gemeente gaf toestemming voor de bouw van de units om huisvesting voor 

arbeidsmigranten op piekmomenten mogelijk te maken. De landelijke inpassing ... 

https://www.bd.nl/economie/nederland-kan-niet-zonder-oost-europese-arbeidsmigranten~a51fbbb7/
https://www.bd.nl/zaltbommel/meepraten-over-huisvesting-van-arbeidsmigranten-in-zaltbommel~a416d6a2/
https://www.bd.nl/zaltbommel/nieuwe-vereniging-zuilichemse-bewoners-belangen-hoeveelheid-arbeidsmigranten-is-problematisch-br~a9d73908/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/82-waalwijkers-dienen-bezwaar-in-tegen-vijftien-arbeidsmigranten-in-eneacute-eneacute-n-woning~a18ba005/
https://www.bd.nl/den-bosch-e-o/gemeente-legaliseert-logies-voor-50-seizoensarbeiders-in-kantoorpand-nuland~aa196fca/
https://www.bd.nl/waalwijk/omwonenden-polenpanden-putten-hoop-uit-rechtszaak-t-fort-waalwijk~ac6b8693/
https://www.bd.nl/waalwijk/college-waalwijk-wil-arbeidsmigranten-huisvesten-op-bedrijventerrein~ae47988a/
https://www.bd.nl/zaltbommel/stem-burger-kan-niet-luid-genoeg-klinken-bij-huisvesting-arbeidsmigranten-gemeente-zaltbommel~a2ad60a0/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/buurt-krijgt-steun-rechter-waalwijk-moet-vergunning-arbeidsmigranten-toetsen-aan-nieuwe-regels~a70ae234/
https://www.bd.nl/waalwijk/enlsquo-geen-overlast-van-woning-met-arbeidsmigranten-aan-westeinde-waalwijkenrsquo~ace86181/
https://www.bd.nl/waalwijk/hoe-moeten-we-omgaan-met-huisvesting-van-arbeidsmigranten-waalwijk-start-fundamentele-discussie~a63368ef/
https://www.bd.nl/brabant/fort-oranje-als-schrikbeeld-voor-verloederende-vakantie~a8fdbae7/
https://www.bd.nl/woudrichem/provincie-moet-de-leiding-nemen-in-huisvesten-van-arbeidsmigranten~a9ee8fc7/
https://www.bd.nl/zaltbommel/aardbeienkweker-nieuwaal-plaatst-toch-heg-langs-units-arbeidsmigranten~aaae8949/
https://www.bd.nl/aalburg/opluchting-bij-bewoners-veldstraat-wijk-en-aalburg-huisvesting-arbeidsmigranten-van-de-baan~a47175b3/
https://www.bd.nl/zaltbommel/inpassing-units-arbeidsmigranten-op-terrein-bij-tuinder-in-nieuwaal-opgelost~a611b4cb/
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Migranten in Meierijstad staan in rij voor woning | Schijndel | bd.nl 

1 mei 2018 - VEGHEL/SCHIJNDEL - Honderden arbeidsmigranten in Meierijstad wachten op een dak 

boven hun hoofd. Tijd voor actie dus, vindt voorzitter Maddy Goossens ... 

 

Bewoners 't Fort Waalwijk vragen rechtbank snelle streep door ... 

30 apr. 2018 - Het huisvesten van vijftien arbeidsmigranten in een tussenwoning aan 't Fort in Landgoed 

Driessen in Waalwijk had volgens omwonenden nooit vergund ... 

 

Heeren van Suylighem loopt langzaam leeg, plan ... - Brabants Dagblad 

26 apr. 2018 - Eigenaar Aart van Veen heeft het plan om arbeidsmigranten te huisvesten op de locatie 

van De Heeren van Suylighem nog altijd niet losgelaten. Dat plan is ... 

 

Er zijn meer Poolse arbeidsmigranten in Brabant en ze zijn tevreden ... 

24 apr. 2018 - TILBURG - Het aantal arbeidsmigranten uit Polen is sinds 2004 bijna vervijfvoudigd. De 

meesten van hen wonen in Brabant, Limburg en het westen van het ... 

 

Gemeente treuzelt veel te lang bij bezwaar tegen bewonen units ... 

24 apr. 2018 - De gemeente wil huisvesting van arbeidsmigranten op eigen terrein van de werkgever 

vaker toestaan. Bij Kreling gaat het om twee piekmomenten in het jaar ... 

 

Wéér incident met arbeidsmigrant op vakantiepark Cromvoirt; onrust ... 

19 apr. 2018 - CROMVOIRT - Ondanks diverse controles op onverwachte momenten lijkt Vught moeilijk 

grip te krijgen op de aanwezigheid van arbeidsmigranten op ... 

 

Campus arbeidsmigranten in Waalwijk krijgt vlot vorm | Waalwijk ... 

19 apr. 2018 - WAALWIJK - De campus voor arbeidsmigranten op het oude RWB-terrein in Waalwijk 

begint aardig vorm te krijgen. De derde laag woonunits staat er op. 

 

Maasdriel pakt door met beleid huisvesting arbeidsmigranten ... 

18 apr. 2018 - KERKDRIEL - Grip krijgen op de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat staat hoog op de 

prioriteitenlijst van menig gemeente. Maasdriel is koploper in de regio ... 

 

Fort-bewoners maken zich op voor juridische strijd: 'We trekken alles ... 

18 apr. 2018 - WAALWIJK - De bewoners van Het Fort in Waalwijk maken zich op voor een juridische 

strijd. Vijftien arbeidsmigranten in een tussenwoning in hun straat gaat ... 

 

Spaanse arbeidsmigranten zijn teleurgesteld: 'Wij zijn arbeiders, geen ... 

17 apr. 2018 - WAALWIJK - Spaanse en Portugese arbeidsmigranten stellen dat ze slecht worden 

behandeld in Nederland. Van de mooie beloftes die ze in hun land horen ... 

 

Arbeidsmigranten: weer voelt de buurt zich gepasseerd | Waalwijk | bd.nl 

13 apr. 2018 - Burgemeester Nol Kleijngeld in gesprek met het actiecomité toen duizend 

handtekeningen werden overhandigd tegen de huisvesting van arbeidsmigranten in ... 

 

Bewoners Het Fort: 'Gemeente Waalwijk laat ons in de steek ... 

12 apr. 2018 - WAALWIJK - Bewoners van Het Fort zijn zwaar teleurgesteld in de gemeente Waalwijk. 

Hoewel het beleid is aangepast, krijgen zij toch vijftien arbeidsmigranten ... 

 
Weren arbeidsmigranten kan niet, regels stellen aan huisvesting wel ... 

4 apr. 2018 - KERKDRIEL/ZALTBOMMEL - Arbeidsmigranten weren kan binnen het vrije Europa niet. En dus 

storten gemeenten zich op regels waarmee ze huisvesting van ... 

 

Plan: Polenhotel in kantoren naast A58 bij Tilburg | Tilburg | bd.nl 

4 apr. 2018 - TILBURG - Huisvesting voor honderden arbeidsmigranten in twee leegstaande kantoren op 

het Laar. De eigenaar studeert op dat plan. Hobbel: de milieucirkel ... 

 

'Maasdriel, Zaltbommel, Tiel en Zuidplas gaan Oost-Europese ... 

3 apr. 2018 - De gemeenten Maasdriel, Zaltbommel, Tiel en Zuidplas gaan Oost-Europese 

arbeidsmigranten weren om de woonwijken leefbaar te houden. Dat meldt ... 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=100&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbr_7AlbDdAhUOZ1AKHSOMDOIQFjBjegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bd.nl%2Fschijndel%2Fmigranten-in-meierijstad-staan-in-rij-voor-woning~a48eef7d%2F&usg=AOvVaw2OaYNHbF8L9k8shv2iGQWT
https://www.bd.nl/waalwijk/bewoners-t-fort-waalwijk-vragen-rechtbank-snelle-streep-door-vergunning~a23f891c/
https://www.bd.nl/zaltbommel/heeren-van-suylighem-br-loopt-langzaam-leeg-plan-migrantenhuisvesting-niet-van-de-baan~a5db77d4/
https://www.bd.nl/brabant/er-zijn-meer-poolse-arbeidsmigranten-in-brabant-en-ze-zijn-tevreden-maar-kwetsbaar~acb57686/
https://www.bd.nl/zaltbommel/gemeente-treuzelt-veel-te-lang-bij-bezwaar-tegen-bewonen-units-nieuwaal~aad0a27a/
https://www.bd.nl/vught/weneacute-eneacute-r-incident-met-arbeidsmigrant-op-vakantiepark-cromvoirt-onrust-onder-recreanten-neemt-toe~a9c31eb8/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/campus-arbeidsmigranten-in-waalwijk-krijgt-vlot-vorm~aa36ba52/
https://www.bd.nl/maasdriel/maasdriel-pakt-door-met-beleid-huisvesting-arbeidsmigranten~aabc4485/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/fort-bewoners-maken-zich-op-voor-juridische-strijd-we-trekken-alles-uit-de-kast~abbc4126/
https://www.bd.nl/waalwijk/spaanse-arbeidsmigranten-zijn-teleurgesteld-wij-zijn-arbeiders-geen-plaag~acac5563/
https://www.bd.nl/waalwijk/arbeidsmigranten-weer-voelt-de-buurt-zich-gepasseerd~aadec6e6/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/bewoners-het-fort-gemeente-waalwijk-laat-ons-in-de-steek~a698dd3e/
https://www.bd.nl/maasdriel/weren-arbeidsmigranten-kan-niet-regels-stellen-aan-huisvesting-wel~a1e42404/
https://www.bd.nl/tilburg/plan-polenhotel-in-kantoren-naast-a58-bij-tilburg~a60d3a36/
https://www.bd.nl/binnenland/maasdriel-zaltbommel-tiel-en-zuidplas-gaan-oost-europese-arbeidsmigranten-weren~afdc7e8c/
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EINDHOVENS DAGBLAD 
 

Argwaan over komst expats naar Rooye Asch in Handel | Gemert ... 

4 dagen geleden - GEMERT/HANDEL - Komen er op De Rooye Asch in Handel echt expats wonen of 

wordt het park straks bevolkt door arbeidsmigranten? Een aantal politieke ... 

 

Eindhoven heeft flink tekort aan schoonmakers, ICS zoekt onder ... 

4 dagen geleden - Op de lange termijn wil hij zich richten op arbeidsmigranten, op korte termijn op 

jonge vluchtelingen met een verblijfstatus. We merken dat er onder jonge ... 

 

Locaties polenhotel Reusel getoetst | Reusel-De Mierden | ed.nl 

5 dagen geleden - ... om mogelijke locaties voor een logiesgebouw te beoordelen, moet helpen bij 

een besluit over de huisvesting van arbeidsmigranten in Reusel-De Mierden. 

 

Zo vader, zo zoon: Willen vernieuwen, met oog voor de mens ... 

16 aug. 2018 - Maar nu ook voor de honderdduizend arbeidsmigranten in Brabant. Ik merk dat ik daar 

een sterke drijfveer voor heb. Dan denk ik weleens terug aan de tijd dat ... 

 

Dode man in Helmondse woning gevonden, misdrijf uitgesloten ... 

8 aug. 2018 - Volgens hen gaat het om een woning waarin arbeidsmigranten verblijven. De 

samenstelling van de bewoners wisselt daarom ook telkens. Wel was er gisteren ... 

 

Verzoek extra arbeidsmigranten in zusterflat Deurne afgewezen ... 

27 jul. 2018 - DEURNE - Een verzoek om het aantal arbeidsmigranten in de voormalige zusterflat in 

Deurne uit te breiden is afgewezen door het gemeentebestuur. 

 

Nieuw complex voor arbeidsmigranten in Best: zowel voor ... 

26 jul. 2018 - BEST - Oud kantoorgebouw aan de Waal transformeert tot 68 tijdelijke appartementen voor 

arbeidsmigranten in de brede zin des woords. 

 

Toerist strijkt steeds vaker neer in Deurne | Deurne | ed.nl 

20 jul. 2018 - De huurder van het park liet onlangs weten dat er ruim vijfhonderd arbeidsmigranten 

gehuisvest zouden moeten worden om het park rendabel te maken. 

 

Medio augustus nieuw overleg over migranten op Prinsenmeer in ... 

17 jul. 2018 - OMMEL - Oostappen Groep en de gemeente Asten hervatten medio augustus de 

gesprekken over huisvesting van arbeidsmigranten op recreatiepark ... 

 

Deurne keurt huisvesting arbeidsmigranten Vlierden weer af | Deurne ... 

12 jul. 2018 - VLIERDEN - Roompot wil 585 arbeidsmigranten onderbrengen in bospark de Bikkels in 

Vlierden. De gemeente Deurne wijst het verzoek af. 

 

Parkmanager ontkent: Geen arbeidsmigranten op De Bikkels in Vlierden 

5 jul. 2018 - VLIERDEN - Er wordt op recreatiepark De Bikkels absoluut niet gesjoemeld met 

arbeidsmigranten. Het gaat volgens parkmanager Stef Daams om buitenlandse ... 

 

Vlogs en posters moeten nieuwkomer behoeden voor verdrinking ... 

5 jul. 2018 - Ook hij constateert bij nieuwkomers en arbeidsmigranten uit Oost-Europa 'veel 

onbekendheid' over de risico's. Handhavers beschikken daarom al een paar jaar ... 

 

Weer arbeidsmigranten op de Bikkels in Vlierden | Deurne | ed.nl 

4 jul. 2018 - VLIERDEN - De eigenaar van De Bikkels in Vlierden werd er begin 2018 al voor op de vingers 

getikt, maar nu zijn er toch weer arbeidsmigranten aangetroffen. 

 

Weer uitstel woonunits vluchtelingen Nuenen | Nuenen | ed.nl 

4 jul. 2018 - ... huurders (uit Eindhoven) een plek te bieden. Wooninc. laat weten dat de doelgroep 

bestaat uit studenten, starters, alleenstaanden en arbeidsmigranten. 

 

Meierijstad kijkt in Waalwijk voor huisvesten migranten | Meierijstad ... 

28 jun. 2018 - SINT-OEDENRODE - Ga aan de slag met het huisvesten van arbeidsmigranten. Die 

opdracht kreeg wethouder Eus Witlox van Meierijstad donderdagavond ... 

 

https://www.ed.nl/gemert-bakel/argwaan-over-komst-expats-naar-rooye-asch-in-handel~af2b20cc/
https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-heeft-flink-tekort-aan-schoonmakers-ics-zoekt-onder-statushouders-en-in-buitenland~a931ec7b/
https://www.ed.nl/reusel-de-mierden/locaties-polenhotel-reusel-getoetst~aa0344b1/
https://www.ed.nl/brabant/zo-vader-zo-zoon-willen-vernieuwen-met-oog-voor-de-mens~a5a8c8b7/
https://www.ed.nl/helmond/dode-man-in-helmondse-woning-gevonden-misdrijf-uitgesloten~a22a6ddc/
https://www.ed.nl/deurne/verzoek-extra-arbeidsmigranten-in-zusterflat-deurne-afgewezen~aed032d9/
https://www.ed.nl/best-e-o/nieuw-complex-voor-arbeidsmigranten-in-best-zowel-voor-kenniswerker-als-tijdelijke-kracht-in-distributiecentrum~aceff7f0/
https://www.ed.nl/deurne/toerist-strijkt-steeds-vaker-neer-in-deurne~afe63056/
https://www.ed.nl/asten/medio-augustus-nieuw-overleg-over-migranten-op-prinsenmeer-in-ommel~a56c0144/
https://www.ed.nl/deurne/deurne-keurt-huisvesting-arbeidsmigranten-vlierden-weer-af~ac1fa926/
https://www.ed.nl/deurne/parkmanager-ontkent-geen-arbeidsmigranten-op-de-bikkels-in-vlierden~a51f730c/
https://www.ed.nl/binnenland/vlogs-en-posters-moeten-nieuwkomer-behoeden-voor-verdrinking~a3a8d9ed/
https://www.ed.nl/deurne/weer-arbeidsmigranten-op-de-bikkels-in-vlierden~a7b5ca98/
https://www.ed.nl/nuenen/weer-uitstel-woonunits-vluchtelingen-nuenen~a72d044e/
https://www.ed.nl/meierijstad/meierijstad-kijkt-in-waalwijk-voor-huisvesten-migranten~a6fb15c8/
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Laarbeek gaat huisvesting arbeidsmigranten scherper in de gaten ... 

27 jun. 2018 - LAARBEEK - Laarbeek gaat de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de 

gemeentegrenzen nog beter in de gaten houden. Ervaringen van de laatste jaren ... 

 

Illegale bewoning en kilo's hennep aangetroffen in Woensel, oldtimers ... 

21 jun. 2018 - In het eerste pand werd illegaal onderdak verschaft aan arbeidsmigranten, terwijl het niet 

is toegestaan om een bedrijfspand in gebruik te nemen voor bewoning ... 

 

Toekomstplannen Deurne vooral sociaal | Deurne | ed.nl 

21 jun. 2018 - Een doortimmerd plan moet er ook komen voor arbeidsmigranten. Voor die groep zijn 

betere afspraken over huisvesting nodig. Verder moeten er dringend ... 

 

Extra verdieping voor betere huisvesting migranten Lierop | Someren ... 

16 jun. 2018 - LIEROP - Frambozenkweker Thwan van Gennip wil de huisvesting van 200 

arbeidsmigranten op zijn terrein in Lierop flink verbeteren. Hij wil een extra ... 

 

Werknemers van de toekomst: Zekerheid is mooi maar het moet ook ... 

16 jun. 2018 - Arbeidsmigranten, laag en hoogopgeleid, bieden volgens Klok wel mogelijkheden. Maar 

de concurrentie is groot want ook in andere landen draait de ... 

 

Plan dorpscoöperatie Boerdonk: 'Met zo'n coöperatie krijg je méér ... 

15 jun. 2018 - Herberg 't Mirakel staat al lang te koop en er is een kans dat er er na verkoop 

arbeidsmigranten in komen te wonen. Wat zal er met de kerk gebeuren als die ... 

 

Welkom in de Poolse parallelle samenleving | Regio | ed.nl 

9 jun. 2018 - Hoewel er veertigduizend arbeidsmigranten in Zuid-Oost Brabant aan het werk zijn, hebben 

we nauwelijks een beeld van hoe 'onze' Polen leven, recreëren en ... 

 

Diefstal en inbraak op landgoed Kraneven in Ommel | Asten | ed.nl 

7 jun. 2018 - Donderdagavond tekende zich een meerderheid af voor het tijdelijk huisvesten van 384 in 

plaats van 500 arbeidsmigranten. Henselmans denkt dat een ... 

 

Controles op drie plekken in Laarbeek | Laarbeek | ed.nl 

7 jun. 2018 - Op een bezochte locatie in Beek en Donk werd een controle uitgevoerd op bewoning 

door arbeidsmigranten. Op twee plaatsen in Lieshout wordt nu nader ... 

 

Geen 500 arbeidsmigranten op Prinsenmeer in Ommel | Asten | ed.nl 

6 jun. 2018 - En er komt geen nieuw akkoord, reageerde directeur Peter Gillis na afloop. ,,Dit gaat niet 

om arbeidsmigranten, maar om afgunst." Hij gaat geen schadeclaim ... 

 

'Afschaffen termen hoger en lager opgeleid heeft geen zin' | AD Werkt ... 

1 jun. 2018 - ... 1 miljoen banen verloren gaan. Ander probleem is dat laaggeschoold werk relatief vaak 

wordt ingevuld door arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. 

 
Maximaal 384 buitenlandse werknemers op Prinsenmeer Ommel ... 

24 mei 2018 - OMMEL – Er mogen maximaal 384 arbeidsmigranten gehuisvest worden op recreatiepark 

Prinsenmeer in Ommel. Een krappe meerderheid in de lokale politiek ... 

 

2.500 geplande woningen onzeker in regio Zuidoost-Brabant ... 

23 mei 2018 - Omdat de groepen expats, net afgestudeerden, starters, arbeidsmigranten en senioren 

groeien, is er op dit moment vooral behoefte aan kleinere woningen ... 

 

Fort Oranje als schrikbeeld voor verloederende vakantie | Brabant | ed.nl 

12 mei 2018 - Want behoorlijk wat parken worden niet langer bevolkt door vakantie vierende toeristen, 

maar door een cocktail van arbeidsmigranten, gescheiden mannen en ... 

 

Oostappen mag maximaal vier keer in de fout met arbeidsmigranten ... 

9 mei 2018 - OMMEL - Oostappen mag de komende drie jaar maximaal vier fouten maken bij de 

huisvesting van arbeidsmigranten op recreatiepark Prinsenmeer in Ommel. 

 

Weer verzoek arbeidsmigranten Bikkels Vlierden | Deurne | ed.nl 

9 mei 2018 - VLIERDEN - Roompot heeft opnieuw een verzoek ingediend voor huisvesting van 

arbeidsmigranten op Bospark De Bikkels in Vlierden. Het gaat om een ... 

https://www.ed.nl/laarbeek/laarbeek-gaat-huisvesting-arbeidsmigranten-scherper-in-de-gaten-houden~a1cc842f/
https://www.ed.nl/eindhoven/illegale-bewoning-en-kilo-s-hennep-aangetroffen-in-woensel-oldtimers-en-cash-in-beslag-genomen~af70e609/
https://www.ed.nl/deurne/toekomstplannen-deurne-vooral-sociaal~aeb4cbe1/
https://www.ed.nl/someren/extra-verdieping-voor-betere-huisvesting-migranten-lierop~aa3f8fe2/
https://www.ed.nl/eindhoven/werknemers-van-de-toekomst-zekerheid-is-mooi-maar-het-moet-ook-leuk-blijven~a68120b9/
https://www.ed.nl/meierijstad/plan-dorpscooperatie-boerdonk-met-zo-n-cooperatie-krijg-je-meer-voor-elkaar~ac6586c5/
https://www.ed.nl/regio/welkom-in-de-poolse-parallelle-samenleving~ad83a1f3/
https://www.ed.nl/asten/diefstal-en-inbraak-op-landgoed-kraneven-in-ommel-br~a8acfe7d/
https://www.ed.nl/laarbeek/controles-op-drie-plekken-in-laarbeek~a844be3b/
https://www.ed.nl/asten/geen-500-arbeidsmigranten-op-prinsenmeer-in-ommel~aa4ef4fb/
https://www.ed.nl/ed-werkt/afschaffen-termen-hoger-en-lager-opgeleid-heeft-geen-zin~a55d35df/
https://www.ed.nl/asten/maximaal-384-buitenlandse-werknemers-op-prinsenmeer-ommel~a0df4d39/
https://www.ed.nl/helmond/2-500-geplande-woningen-onzeker-in-regio-zuidoost-brabant~aa647c8f/
https://www.ed.nl/brabant/fort-oranje-als-schrikbeeld-voor-verloederende-vakantie~a8fdbae7/
https://www.ed.nl/asten/oostappen-mag-maximaal-vier-keer-in-de-fout-met-arbeidsmigranten~a739656b/
https://www.ed.nl/deurne/weer-verzoek-arbeidsmigranten-bikkels-vlierden~a232413c/
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Verdeeldheid over huisvesting arbeidsmigranten op Prinsenmeer in ... 

1 mei 2018 - OMMEL - 384 of toch 500 arbeidsmigranten huisvesten op recreatiepark Prinsenmeer in 

Ommel? Het antwoord op die vraag leidt tot flinke verdeeldheid in de ... 

 

Migranten in Meierijstad staan in rij voor woning | Meierijstad | ed.nl 

1 mei 2018 - VEGHEL/SCHIJNDEL - Honderden arbeidsmigranten in Meierijstad wachten op een dak 

boven hun hoofd. Tijd voor actie dus, vindt voorzitter Maddy Goossens ... 

 

Theo Martens tegen 500 arbeidsmigranten Prinsenmeer in Ommel ... 

30 apr. 2018 - Een meerderheid in het gemeentebestuur wil het aantal van vijfhonderd 

arbeidsmigranten op Prinsenmeer toestaan en dus legaliseren. Hierop kwam verzet ... 

 

Er zijn meer Poolse arbeidsmigranten in Brabant en ze zijn tevreden ... 

24 apr. 2018 - Als gekeken wordt naar het aantal Poolse migranten per 000 inwoners, staat Helmond 

met 34,3 Poolse arbeidsmigranten op de derde plaats in Nederland na ... 

 

Van jaartallen opdreunen naar zelf onderzoeken: nieuwe lesmethode ... 

24 apr. 2018 - Kinderen van expats, kenniswerkers, arbeidsmigranten, statushouders. Maar ook 

Nederlandse kinderen die opgroeien in een internationale regio. 

 
Vragen blijven na rapport-Van Dijk | Valkenswaard | ed.nl 

20 apr. 2018 - ... van het bestuur van de Vereniging Huisvesting Arbeidsmigranten (VHA). Inmiddels is 

met de VHA afgesproken dat Van Dijk ook zonder die functie bestuurslid ... 

 

Actieteam tegen misstanden in Peel groot succes: van wapenvondst ... 

18 apr. 2018 - Soms gaat het om boeren bij wie de problemen boven het hoofd zijn gegroeid of blijken 

arbeidsmigranten onbewust ergens illegaal te wonen. Die zet je niet op ... 

 

Migranten Prinsenmeer Ommel: 'Oordeel niet voor je met ons ... 

15 apr. 2018 - Het is een exemplarisch verhaal voor vrijwel alle arbeidsmigranten die tijdelijk op het 

afgesloten deel van het park aan de rand van Ommel wonen. Ze zijn op ... 

 

LEVgroep wil minstens duizend migranten helpen met integratie ... 

14 apr. 2018 - HELMOND - Teken nooit een contract in het Nederlands als je niet exact begrijpt wat er 

staat. Arbeidsmigranten kunnen beter zo'n document eerst mee naar ... 

 

Ommel: 500 migranten op 1000 inwoners is te veel | Asten | ed.nl 

13 apr. 2018 - OMMEL - Ommel is absoluut niet tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op 

recreatiepark Prinsenmeer. Sterker nog, het dorp kan zelfs instemmen met een ... 

 

Polski Festival in Eindhoven lijkt nu al een succes | Eindhoven | ed.nl 

9 apr. 2018 - Zo rijdt er een oude Poolse politiewagen naar de vakantieparken waar veel 

arbeidsmigranten verblijven. ,,Twee Poolse dames spreken daar vervolgens ... 

 

Vakantiepark zonder toekomst in Brabant? Slopen! | Brabant | ed.nl 

6 apr. 2018 - ... Klitsie kwam met het voorstel om 'vakantieparken waar je voor je lol geen vakantie meer 

viert' in gebruik te nemen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 

 

'Oost-Europese migranten geweerd om woonwijk leefbaar te houden ... 

3 apr. 2018 - De gemeenten Maasdriel, Zaltbommel, Tiel en Zuidplas gaan Oost-Europese 

arbeidsmigranten weren om de woonwijken leefbaar te houden. Dat meldt ... 

 

Sloop van Grafische School begint deze maand | Eindhoven | ed.nl 

3 apr. 2018 - Jarenlang wilde de corporatie arbeidsmigranten huisvesten in de oude Grafische School. 

Dat plan sneuvelde ondanks een positieve uitspraak van de Raad van ... 

 

 

 

 

 

’s-Hertogenbosch, september 2018. 

Opgesteld door: integrale werkgroep Arbeidsmigratie, provincie Noord-Brabant. 

https://www.ed.nl/asten/verdeeldheid-over-huisvesting-arbeidsmigranten-op-prinsenmeer-in-ommel~a60c84df/
https://www.ed.nl/meierijstad/migranten-in-meierijstad-staan-in-rij-voor-woning~a48eef7d/
https://www.ed.nl/asten/theo-martens-tegen-500-arbeidsmigranten-prinsenmeer-in-ommel~ae605f1b/
https://www.ed.nl/helmond/er-zijn-meer-poolse-arbeidsmigranten-in-brabant-en-ze-zijn-tevreden-maar-kwetsbaar~acb57686/
https://www.ed.nl/eindhoven/van-jaartallen-opdreunen-naar-zelf-onderzoeken-nieuwe-lesmethode-cornelis-jetses-maakt-van-leerlingen-wereldburgers~ada42f45/
https://www.ed.nl/valkenswaard/vragen-blijven-na-rapport-van-dijk~a9889a44/
https://www.ed.nl/helmond/actieteam-tegen-misstanden-in-peel-groot-succes-van-wapenvondst-tot-4-ton-aan-geeniuml-nde-boetes~a83d57b2/
https://www.ed.nl/asten/migranten-prinsenmeer-ommel-oordeel-niet-voor-je-met-ons-gesproken-hebt~a5f208ad/
https://www.ed.nl/helmond/levgroep-wil-minstens-duizend-migranten-helpen-met-integratie~ae01c947/
https://www.ed.nl/asten/ommel-500-migranten-op-1000-inwoners-is-te-veel~ace386c1/
https://www.ed.nl/eindhoven/polski-festival-in-eindhoven-lijkt-nu-al-een-succes~a47783bc/
https://www.ed.nl/brabant/vakantiepark-zonder-toekomst-in-brabant-slopen~ad8a4745/
https://www.ed.nl/binnenland/oost-europeaanse-migranten-geweerd-om-woonwijk-leefbaar-te-houden~afdc7e8c/
https://www.ed.nl/eindhoven/sloop-van-grafische-school-begint-deze-maand~aa22ee55/

