
Plan arbeidsmigrantenpark voor vierhonderd personen in Meijel 

Omwonenden vrezen verkeersproblemen door Arbeidsmigranten 

 

Precies op de dag dat hij de sleutel zou krijgen van zijn net gekochte huis aan de Vieruitersten in 

Meijel, 28 mei vorig jaar, hoorde Wiljan Oomen dat er een plan voor vierhonderd arbeidsmigranten 

op stapel lag. Op camping De Nieuwehof, tegenover zijn net gekochte huis, is eigenaar Leon Kanters 

van plan een groot gebouw neer te zetten waar de arbeidsmigranten in komen wonen. Een 

onaangename verrassing voor Oomen en zijn gezin.  

Volgens mij heeft het dorp niet in de gaten wat er staat te gebeuren  

“Het liefst willen we dat complex niet hier hebben liggen”, vertelt Oomen. Een vergunningsaanvraag 

ligt momenteel bij de gemeente. Als het College van B&W beslist heeft, ligt het plan zes weken ter 

inzage op het gemeentehuis. Dat is ook de periode dat er bezwaren ingediend kunnen worden. Een 

groep omwonenden, waar Oomen samen met Pierre Steeghs een voortrekkersrol in vervult, pakte 

zich samen om het plan tegen te houden en zocht contact met juristen om de buurt er zo goed 

mogelijk vanaf te laten komen.  

 

Natuur en verkeer  

De groep heeft twee hoofdpunten waarop het plan volgens haar kan sneuvelen: de 

verkeersveiligheid en de nabijheid van een Natura 2000-gebied. “Op slechts honderden meters van 

de camping ligt een stuk Natura 2000-gebied”, vertelt Steeghs, sinds vijf jaar woonachtig aan de 

Vieruitersten. “Boeren hier in de omgeving mogen allemaal niet uitbreiden vanwege de 

stikstofuitstoot in dat stuk natuur, maar een complex met vierhonderd mensen die vrijwel iedere dag 

zich met auto’s gaan verplaatsen, kan wel zomaar.”  

Dat punt willen ze kenbaar maken aan de gemeente. Net als het feit dat er volgens de 

buurtbewoners een enorme toename van verkeersbewegingen gaat plaatsvinden. “In de plannen zit 

ook een verkeersonderzoek”, vertelt Oomen. “Daarin wordt steeds de vergelijking gemaakt met de 

verkeersbewegingen van de camping meer dan vijftien jaar geleden. Op de camping was in de 

hoogtijdagen plaats voor 650 mensen, meer personen dan nu gehuisvest gaan worden. Maar er 

wordt geen rekening gehouden met het feit dat het aantal verkeersbewegingen enorm is 

toegenomen door de jaren heen en dat het toen alleen om drukte in het vakantieseizoen ging.” 

Volgens de omwonenden is de Vieruitersten een drukke straat door sluipverkeer dat de kern Meijel 

wil omzeilen en landbouwverkeer van bedrijven in de omgeving. “Ik heb vaak genoeg voertuigen op 

mijn oprit staan, omdat ze op de smalle weg met bomen aan beide kanten moeten uitwijken voor 

tegemoetkomend verkeer”, aldus Oomen. Daar komen honderden verkeersbewegingen per dag 

extra bij, aldus Oomen en Steeghs. “In de spits slibt het hier straks helemaal dicht, daar zijn we van 

overtuigd. Is dat verantwoord? We zouden graag een verkeerstelling uit laten voeren hier.” 

 

Gemeente  

Daar is de gemeente voor nodig. Die laat het echter opzichtig afweten, zeggen de twee 

buurtbewoners. “We hebben verschillende mails moeten sturen, voordat we überhaupt bericht 



kregen”, vertelt Oomen. “We kregen niet eens een bevestiging dat de mails waren ontvangen.” 

Vorige week belde wethouder Paul Sanders dan toch. “Ik heb hem gezegd dat de gemeente in een 

eerder stadium heeft beloofd in gesprek te gaan met de omwonenden nog voordat het plan 

definitief wordt. We wachten nog op een uitnodiging.”  

Oomen en Steeghs gaan ervan uit dat het plan goedgekeurd wordt door de gemeente. “Als onze 

juristen zeggen dat er weinig kans van slagen is om gelijk te krijgen bij een protest, gaan we het 

proces ook niet frustreren”, aldus Steeghs. “Dan kan het beter zo snel mogelijk gebouwd worden. 

Des te eerder is het weg.” De omgevingsvergunning geldt voor tien jaar. Daarna moet het complex 

weer afgebroken worden. Volgens de buurtbewoners kwam Kanters zelf met een idee om daarna de 

grond aan de buurt te schenken. “Dan weten we zeker dat er niets voor terugkomt. Dat willen we als 

buurt graag nog vóór de definitieve vergunningsverlening geregeld hebben met de heer Kanters.” 

 

Bospaadje 

 Over het terrein hebben Oomen en Steeghs overigens weinig aan te merken. “De indeling is prima. 

Er komen geen chalets dicht bij woningen en er is een geluidswal rondom het terrein gepland. Zaken 

die wij aangekaart hadden.” De route van het terrein naar het dorp is wel nog een aandachtspunt 

van de buurt. “Die loopt over een onverhard en onverlicht paadje door het bos dat veel gebruikt 

wordt. Door ons en onze kinderen om in het dorp te komen en door dorpsbewoners om bij het 

Kanaal van Deurne te komen en om de hond uit te laten. Daar moet verlichting komen en een stuk 

rondom het pad gesnoeid worden om zo de zichtbaarheid te vergroten.”  

De omwonenden verwachten dat de arbeidsmigranten dagelijks gebruik gaan maken van het 

bospaadje. “Om boodschappen te doen of om naar de kroeg te gaan”, leggen Oomen en Steeghs uit. 

“De hele buurt daar krijgt te maken met de arbeidsmigranten”, vertelt Oomen. De protesterende 

omwonenden omschrijven de komst van de migranten als sociale ontwrichting. “In onze buurt 

wonen zo’n 100 tot 150 personen. Er komen straks drie keer zoveel arbeidsmigranten als de huidige 

Meijelse bewoners. Een volkomen scheve verhouding.”  

De groep vindt het raar dat er zo weinig reuring is in het dorp wat betreft het plan. “Iedereen, de 

bewoners van de wijk Startebos, de Meijelse raadsleden, het dorpsoverleg, vindt het prima. Volgens 

mij hebben ze niet helemaal in de gaten wat er staat te gebeuren.”  

 

 

BRON: 1405 \ nieuws HALLO 09                         

Tekst: Rob Dieleman  

Beeld: Google Maps 



 

Op camping Nieuwehof in Meijel moet een complex verrijzen voor vierhonderd arbeidsmigranten. 

Omwonenden vrezen voor de toename in verkeersbewegingen die de komst van zoveel personen 

mee gaat brengen. Ook wil de buurt graag dat het bospaadje tussen de camping en het dorp 

veiliger gemaakt wordt. 

 

Kanters: wachten op beslissing gemeente 
  
Leon Kanters, eigenaar van camping Nieuwehof, zegt te willen wachten met een reactie op het 
verhaal van de omwonenden tot de gemeente duidelijkheid heeft gegeven over het plan. “De 
stukken zijn ingediend bij de gemeente en ze zijn in behandeling. Ik wil afwachten wat zij zegt. 
Daarna koppel ik dat weer terug naar de omwonenden, zoals we dat al sinds het begin doen. Dat 
kan in persoonlijke gesprekken of in een groepsbijeenkomst, dat bekijken we nog. Wij willen aan 
zoveel mogelijk wensen van de buurt en de gemeente tegemoet komen en daarom lijkt het ons 
het verstandigste te wachten tot we meer weten.” Over het plan om over tien jaar de grond aan 
de omwonenden te schenken, wil Kanters nog kwijt dat dat ‘zou kunnen’. “Maar ook hier 
hebben we informatie van de gemeente voor nodig.” 
 

 


