
 

 

 

 

 

UITNODIGING 
 

 

Wognum, 31 maart 2022 

 

Betreft: Uitnodiging inloopbijeenkomst plan ‘Flex Logement’ huisvesting arbeidsmigranten Westrak, 

Robbenplaat in Wieringerwerf 

 

Beste omwonende en belangstellende, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst over het plan ‘Flex Logement’ voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten aan de Westrak in Wieringerwerf. Deze bijeenkomst houden wij samen met de 

gemeente Hollands Kroon op woensdag 13 april 2022 in de grote zaal van de Cultuurschuur. U bent van 

harte welkom om tussen 19.30 en 21.00 uur binnen te lopen, informatie op te halen en vragen te stellen.  

 

Tijdstip: vanaf 19.30 – 21.00 uur 

Adres: De Cultuurschuur 

 Loggersplein 1 

1771 CE  WIERINGERWERF 

 

Inloopbijeenkomst 

Tijdens de inloopbijeenkomst zijn de volgende partijen aanwezig: 

 De ontwikkelaar: Ursem Modulaire Bouwsystemen 

 De architect: Van Es Architecten 

 De exploitant: NL Jobs 

 De gemeente Hollands Kroon  

 

Zij geven inzage en informatie over het voorgenomen plan om aan het Westrak op bedrijventerrein 

Robbenplaat huisvesting voor maximaal 209 arbeidsmigranten te realiseren. Het plan is een gewijzigde 

uitwerking van het eerder gepresenteerde project op 27 oktober 2021 en de feedback die wij hierop 

gekregen hebben van u. Tijdens deze inloopbijeenkomst gaan we graag met u in gesprek. 

 

Het initiatief 

Ons uitgangspunt voor het plan is kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten, die hier tijdelijk 

verblijven. En waarbij het beheer, toezicht en registratie goed geregeld is. Wij denken als initiatiefnemers 

dat we daarin zijn geslaagd in onze planvorming. Sterker nog: het project voldoet aan alle adviezen van de 

commissie Roemer en kan hiermee als trendsettend voor goede en comfortabele huisvesting voor 

arbeidsmigranten worden beschouwd. 

 



 

 

 

 

Communicatie en informatie (ook digitaal) 

Goede informatie aan - en communicatie met - alle omwonenden, belangstellenden en met de lokale 

politiek is onmisbaar voor het welslagen van dit plan. Daarom kunt u zich op deze avond aanmelden voor 

een klankbordgroep. De informatie die op de bijeenkomst wordt gegeven, kunt u na de inloopbijeenkomst 

terugvinden op de website www.flexlogement.nl. Ook vindt u op deze website een overzicht met 

veelgestelde vragen.  

 

 

Met vriendelijke groet namens de initiatiefnemers, 

 

Coos Schouten (namens Ursem Modulaire Bouwsystemen)  

Richard Singendonk (namens NL Jobs) 

http://www.flexlogement.nl/

