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In deze derde nieuwsbrief informeren wij u over de laatste stand van zaken. Op dit moment wordt de 

operatie bestuurd in een GRIP-3-structuur. Het Gemeentelijk BeleidsTeam (GBT) staat onder 

voorzitterschap van de Burgemeester van Zundert. De projectleider en zijn projectteam functioneren 

onder gezag van het GBT. Om goede aansluiting te houden met het bestuur van VRMWB en de 

centrumgemeenten Breda en Tilburg is naast het GBT een bestuurlijke klankbordgroep actief die 

tweewekelijks bijeenkomt. Mocht daarvoor aanleiding zijn, dan wordt op- of afgeschaald.  

  

Actuele situatie  

Het beheer en de ontruiming van de camping verlopen conform de planning: twee van de elf velden 

op Fort Oranje zijn de afgelopen weken ontruimd. Bij de ontruiming gaan alle bewoners en hun 

caravans eraf, behalve bewoners met een zorgindicatie en de bewoners met eigen kavels. In 

afwachting van de uitslag van enkele lopende procedures mogen de caravans van de betreffende 

eigenaren op de camping blijven staan. Met de groep recreanten is afgesproken dat zij hun caravan 

tot 15 september mogen laten staan.  

 

Alle bewoners zijn deze week opnieuw middels een brief geïnformeerd over het traject van de 

ontruiming. Er zijn spreekuren op het terrein, waar mensen met hun persoonlijke vragen 

terechtkunnen. Verder werkt de gemeente met de betrokken (regio)gemeenten, 

hulpverleningsdiensten en zorgpartijen hard aan een passende herhuisvesting – soms in combinatie 

met zorg – voor bewoners die daarvoor in aanmerking komen. Alleen personen/gezinnen bij wie 

sprake is van een door de GGD vastgestelde zorgindicatie, komen in aanmerking voor begeleiding 

naar passende herhuisvesting, binnen of buiten de regio. Gemeente Zundert denkt desgevraagd mee 

met het vinden van vervangende woonruimte voor bewoners die voor 23 juni 2017 ingeschreven 

staan bij de gemeente Zundert op het adres Bredaseweg 33 die zich gemeld hebben voor hulp bij de 

herhuisvesting. 

 

Beeldvorming en publiciteit 

Na een zeer korte periode van mediastilte (een kleine week) is Fort Oranje opnieuw landelijk nieuws. 

Directe aanleiding is het uitreiken van de brief aan de bewoners met daarin het overzicht van de 

ontruimingsdata. Dit heeft bij een aantal bewoners geleid tot emotionele reacties. Temeer omdat bij 

sommige bewoners niet bekend is of zij wel of niet een ‘officiële zorgindicatie’ hebben en dus mogen 

blijven. De spreekuren van de GGD en de gemeente geven hierover duidelijkheid. Je ziet dat de 

ongerustheid hierdoor afneemt. Bewoners van het Engelkamp krijgen begin deze week een 

mediapodium en doen opnieuw hun verhaal, zowel regionaal als landelijk. Hun boodschap is dat de 

gemeente treitert en mensen van de camping ‘aftrapt’. Toch zie je in de mediamonitoring dat de 

gemeente de sympathie van de publieke opinie heeft. Van de bewoners mogen alleen de recreanten 

op diezelfde sympathie rekenen. Het bezwaarschrift van Engel (gecommuniceerd via zijn eigen 

kanalen) en zijn vertrouwen in een ‘goede’ afloop van de rechtszaak hebben (nog) geen reacties 

opgeleverd in de media.  

 

Er wordt hard gewerkt aan de door ons geregisseerde achtergronddocumentaire, bedoeld om 

‘lessons learned’ te hebben voor de toekomst en daarnaast een visuele archivering van de aanpak. 



De komende weken gaan we door met de gekozen mediabenadering waarbij het essentieel is om de 

beeldvorming te monitoren en in te spelen op actualiteit.  

 

Interview burgemeester NPO Radio 1 

Aanstaande donderdag 17 augustus wordt de burgemeester een half uur lang live (van half 10 tot 10 

uur) in het NPO Radio 1-programma De Ochtend geïnterviewd. Een en ander in het kader van de 

proactieve media-aanpak is het streven om gedurende dit half uur de aanpak van de gemeente met 

het oog op de menselijke kant over het voetlicht te brengen. Hierbij komen ook de dilemma’s met 

betrekking tot beheer en sluiting van de camping aan de orde en de voorbeeldrol van Zundert naar 

andere gemeenten. 

 

Activiteiten per veld 

Momenteel zijn er nog ongeveer 850 mensen op de camping aanwezig. Ongeveer 250 caravans zijn 

inmiddels geruimd. Dit zijn zowel de wrakkige onbewoonbare caravans als de caravans op de eerste 

twee geruimde velden.  

Afgelopen dinsdag is een algemene brief deur aan deur verspreid met de definitieve data van de 

ontruiming van de velden. Het laatste veld wordt op 6 december ontruimd. Het eerstvolgende veld is 

op 30 augustus aan de beurt. Dit is veld K. Dit veld heeft 31 caravans waarvan de bewoners van 22 

caravans vallen onder de zogenaamde zorgindicatie van de GGD. Dat betekent voor deze bewoners 

dat hun caravan blijft staan totdat er voor hen een oplossing voor alternatieve huisvesting gevonden 

is. De bewoners van de overgebleven 11 caravans zijn arbeidsmigranten en personen die zich na 23 

juni nog op de camping gevestigd hebben. Een deel hiervan is uit eigen beweging al vertrokken. In 

navolging van de vorige ontruimingen verwachten wij ook op 30 augustus niet veel reuring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veld Plandatum  

F 31 juli 2017 Gereed 

G 9 augustus 2017 Gereed 

K 30 augustus 2017  

H 13 september 2017  

L 27 september 2017  

D en E 11 oktober 2017  

A 25 oktober 2017  

C 8 november 2017  

M 22 november 2017  

Z 6 december 2017  

 


