
Mijn naam is John Schreuder                                                                                         

Ik woon op de Westlandse Langeweg 32 te Steenbergen.                                              

Ik spreek namens de woonwagenbewoners uit Steenbergen, Dinteloord en Nieuw-

Vossemeer. 

 

Allereerst wil ik kenbaar maken dat we ontzettend blij zijn dat de gemeente  eindelijk 

eens iets voor de woonwagen bewoners/kamp gaat betekenen. Alleen wij begrijpen  

niet dat dit 30 jaar geduurd heeft. Want in die 30 jaar is er totaal niets voor ons 

gedaan. 30 jaar lang is er nooit iets gedaan aan de groenvoorziening, infrastructuur 

en is er totaal geen onderhoud geweest. Daarom vragen wij ons af, wat er de laatste 

30 jaar met de huuropbrenst en de subsidies van het rijk is gedaan. Een grove 

berekening: 30 staanplaatsen x 150,- huur  x 12 = 54.000 per jaar x 30 jaar = 

1.620.000. + subsidie. (wie heeft dat in het verleden beheerd en wat is daar mee 

gedaan?) Op het woonwagenkamp Steenbergen zijn er 11 kinderen maar geen 

speelgelegenheid waar de kinderen wel recht op hebben. Bij nieuwbouw en 

herinrichting van bepaalde wijken in Steenbergen zijn er wel speelgelegenheden 

voor kinderen in samenspraak met bewoners geplaatst. 

De infrastructuur is sterk verouderd. Daar er geen trottoirs zijn, behoort het 

woonwagenkamp aan de Westlandse Langeweg een woonerf te zijn met 

verkeersdrempels met een max snelheid van 15 km per uur. En geen doorgaande 

weg met een max snelheid van 50 km per uur. Ook wij hebben kinderen!!!  

Toelichting onderhoud: De veegwagen komt nooit over het kamp. Bij sneeuw komt er 

geen strooiwagen. 

Toelichting groenvoorziening: Waarom is er nooit iets aan de groenvoorziening 

gedaan en wie gaat dat straks doen? 

Wat ons ook grote zorgen maakt zijn de aanbouwen en de garages waar geen 

vergunningen voor zijn afgegeven. Dit komt omdat grotendeels van de bewoners niet 

kunnen lezen en schrijven, Daarom is er de afgelopen 30 jaar mondelingen 

toezeggingingen gedaan door verschillende ambtenaren wat betreft de aanbouwen, 

loodsen, bebouwingen en garages. Dit is altijd toegestaan en nu opeens zijn we de 

gebeten hond en moet alles met een raptempo worden teruggedraaid. Wat gebeurt 

er met de aanbouwen en de garages? 

 

Waar nog heel veel onduidelijkheden en zorgen over is: 

In welke staat is de riolering en wie gaat dat controleren. Bij gebreke, wie draait voor 

de kosten op? Diverse mensen hebben de riolering voor duizenden euro’s 

vernieuwd. Kunnen ze dat declareren bij de verhuurder ( gemeente)? 



Hoe zit het met de stroom? Wij willen net als ieder andere bewoner uit Steenbergen 

een eigen stroom meter achter de deur. Want in een woonwijk staan ze ook niet aan 

de straat waar iedereen bij kan!!! 

 

 

De gemeente spreekt diverse keren, dat normalisatie het belangrijkste punt is. 

Hiermee geven ze aan dat wij het probleem zijn, terwijl normalisatie twee kanten 

op.werkt. Om normalisatie te bereiken moeten beide partijen, de gemeente en de 

woonwagenbewoners, het eens worden over het beleidsplan. De gemeente heeft de 

afgelopen 30 jaar veel steken laten vallen. Wil je dus tot normalistie komen dan moet 

er op gelijkwaardige voet overlegd worden met elkaar. Zie  bijv. vraag 5 en 10 

ingezonden vragen volkspartij. Volgens ons is verbinding tussen alle patijen zowel  

woonwagenkamp Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en de gemeente 

noodzaak. Het lijkt ons belangrijk en zeker voor de verbinding dat er een commissie 

komt van de betrokken partijen om de zaken van de woonwagenbewoners te 

behartigen. In Welberg en Steenbergen Zuid hebben de bewoners ook inspraak 

gehad.maar de gemeente wilt dit beleidsplan er doorheen drukken zonder inspraak 

van de woonwagenbewoners.  

 

Geachte raadsleden, de gemeente heeft ons in nov dec benaderd over dit 

beleidsplan. Na het lezen van dit beleidsplan is er veel onrust ontstaan. We kregen 

ook de keus het evt te kopen of te blijven huren maar we moesten wel gelijk 

beslissen of we het wilde kopen want het aanbod was maar eenmalig. De gemeente 

wil dit plan doordrukken zonder tegemoetkoming naar de bewoners. Daarom vragen 

wij dit beleidsplan niet gelijk goed te keuren en ons de tijd te geven om dit verder uit 

te zoeken en te bestuderen en de gemeente de tijd te geven om met de 

woonwagenbewoners op één lijn  te komen. 

Alstublieft raadsleden keurt dit beleidsplan nog niet goed!!!! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Johnny Schreuder 

 

 



  


