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Onderwerp
Woonwagenzaken

Steenbergen; 22 mei 2018

Aan de Raad,
1. Inleiding
De gemeenteraad heeft op 25 januari 2018 het besluit tot vaststelling van het woonwagen- en 
verhuurbeleid verdaagd. Er waren onder de woonwagenbewoners nog teveel vragen over het beleid en er 
was nog onvoldoende draagvlak onder de woonwagenbewoners. In deze raadsmededeling leest u welke 
stappen ondernomen zijn en worden alvorens de beleidstukken opnieuw aan de raad worden 
aangeboden.

2. Achtergrond
Op 7 november 2017 heeft het college ingestemd met het concept woonwagenbeleid en het concept 
verhuurbeleid woonwagenlocaties 2018. Vervolgens hebben individuele gesprekken plaatsgevonden met 
alle woonwagenbewoners. Een aantal vragen van de bewoners hebben geleid tot aanpassing van de 
beleidstukken, waarna de stukken in januari 2018 aan de raad zijn aangeboden ter vaststelling. Tijdens 
de oordeelsvormende vergadering op 10 januari jl. waren er geen insprekers en zijn de stukken ter 
besluitvorming doorgeleid. Op 25 januari jl. was de besluitvormende vergadering en op basis van 2 
insprekers heeft de raad besloten om de besluitvorming een maand uit te stellen. Vervolgens heeft op 7 
februari jl. weer een oordeelsvormende vergadering plaatsgevonden met 3 insprekers en heeft de raad de 
besluitvorming verdaagd tot nader orde. Wel is op 22 februari jl. een motie aangenomen om 6 166.000,- 
beschikbaar te stellen ter voorbereiding van de uitvoering van het beleid om vragen van bewoners eerst 
te beantwoorden en om draagvlak onder de woonwagenbewoners te verwerven.

3. Overwegingen
Nu de gemeenteraad de vaststelling van het concept woonwagenbeleid en concept verhuurbeleid heeft 
aangehouden tot nader orde, worden in deze nota stappen voorgesteld om opvolging te geven aan de 
motie van de raad en tegelijkertijd de voortgang te houden in het woonwagendossier. Het is de bedoeling 
dat de woonwagenbewoners meer vertrouwen krijgen in de bereidheid van de gemeente om serieus werk 
te maken van dit dossier en zichtbaar acties zal ondernemen om geconstateerde problemen zo goed als 
mogelijk te verhelpen.

Daarnaast is geconstateerd dat er bij de woonwagenbewoners nog veel vragen omtrent beide 
beleidsdocumenten leven. Deze vragen zullen worden beantwoord tijdens de tweede gespreksronde op 
locatie. In een folder die zal worden uitgereikt kunnen de bewoners zaken dan nog eens teruglezen.
Bij de vragen valt op dat veel zaken los staan van het al dan niet vast te stellen beleid. Het betreffen 
vooral vragen over beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de verhuurde standplaatsen. Hier 
kan al direct mee aan de slag worden gegaan.



Er zijn echter ook vragen die beleidsmatig van aard zijn en waar het beleid een antwoord op dient te 
geven. Indien het conceptbeleid hierop aangepast moet worden, zal daarvoor een nader voorstel volgen. 
Ook zijn er vragen die afhankelijk van de behoefte onder de meerderheid van de bewoners pas 
beantwoord kunnen worden. Deze vragen worden meegenomen in de 2e gespreksronde met de 
bewoners.
Het is noodzakelijk om met de bestaande regelgeving, de landelijke Handreiking gemeentelijk 
woonwagen- en standplaatsenbeleid en vooral met het beheer en onderhoud snel aan de slag te gaan. 
Zorgvuldig, gefaseerd, maar vooral ook zichtbaar voor de bewoners.

Wat gaan we doen en hebben we al gedaan?

Communicatie
Gespreksrondes
De bewoners voelen zich niet of nog onvoldoende gehoord. Er heeft een eerste gespreksronde 
plaatsgevonden bij alle bewoners thuis om de beleidsstukken uit te reiken en hierop een mondelinge 
toelichting te geven. Gedurende het gehele traject tot normalisatie van de woonwagencentra zullen 
meerdere gespreksrondes plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de gemeente en de bewoners op 
de woonwagenlocaties.
Wethouder
De wethouder heeft al meerdere gesprekken gevoerd met bewoners, zowel op het gemeentehuis als bij 
bewoners thuis. Deze gesprekken en de aanwezigheid op de woonwagenlocaties worden door de 
bewoners erg gewaardeerd.
Nieuwsbrieven/folder
Er zijn tijdens de eerste gespreksronde veel vragen gesteld door de bewoners. Hierop hebben zij nog 
geen antwoorden ontvangen. Deze vragen worden beantwoord middels een algemene folder, die als 
bijlage is toegevoegd.
Daarnaast zal bij elke actie die wordt ondernomen een nieuwsbrief worden uitgereikt, zodat de bewoners 
met regelmaat op de hoogte worden gehouden van de voortgang in het woonwagendossier.
Individuele gesprekken ter plaatse
Er is tot nu toe één gespreksronde geweest. In mei/juni zal de tweede gespreksronde volgen, waarbij de 
antwoorden op de gestelde vragen worden toegelicht en waarin de behoefte onder bewoners gepeild 
wordt aan diverse zaken, zoals extra parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, woningen in plaats van 
woonwagens. Afhankelijk van deze behoefte kan een keuze gemaakt worden in welke voorzieningen wel 
en welke niet worden aangebracht. Van elk gesprek ter plaatse wordt een individueel gespreksverslag 
gemaakt. Deze zullen aan de bewoners worden uitgereikt c.q. toegezonden.
Individuele bewonersmap
De bewoners hebben een individuele bewonersmap ontvangen, waarin zij de gespreksverslagen en 
nieuwsbrieven kunnen bewaren.
Emailadres
Er is een apart e-mailadres aangemaakt waar bewoners rechtstreeks naar toe kunnen mailen. Hierdoor 
kan er sneller worden gereageerd en hoeven de bewoners niet te zoeken aan wie zij hun vragen per e- 
mail moeten stellen: woonwaqen@gemeente-steenberqen.nl 
Woon wagen werkgroep
Uit de vragen van bewoners kwam naar voren dat er behoefte is aan een werkgroep, waarin 
woonwagenbewoners zijn vertegenwoordigd. Of deze behoefte onder een meerderheid van de bewoners 
leeft, wie in deze werkgroep zitting nemen, hoe vaak de werkgroep bij elkaar komt, etc. zal tijdens de 
tweede gespreksronde met de bewoners gepeild worden.
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Opschoonactie
Welke acties kunnen er wanneer uitgevoerd worden:

Onderhoud Groen:
Na 15 juli kunnen bomen pas gesnoeid en gekapt worden in verband met het broedseizoen. Er zal een 
inventarisatie plaatsvinden welke bomen voor snoei of kap in aanmerking komen. Er is al wel begonnen 
met de snoei van diverse struiken.

Onkruidbestrijding en vegen doorgaande weg:
Deze werkzaamheden werden niet meer uitgevoerd omdat bewoners hun auto’s zodanig parkeren dat het 
gemeentepersoneel hun werk niet kan doen. Middels een brief zullen de bewoners worden geïnformeerd 
dat auto’s netjes moeten worden geparkeerd, zodat de veegwagen en de onkruidbestrijding erbij kunnen.

Opschoonactie:
Zorgen voor containers en vervangen indien nodig. Van tevoren zal hierover gecommuniceerd worden 
met de bewoners over hoe en wat. Wat mogen zij bijvoorbeeld in de container gooien, rommel en/of 
ander gebruiksmateriaal? Ook zal een tijdstip afgesproken worden wanneer met de schoonmaakactie zal 
worden begonnen. Een bewoner gaf terecht aan dat het goed is om deze containers eveneens te 
plaatsen op het moment dat duidelijk is welke bouwwerken niet vergund kunnen worden en dus zullen 
moeten worden verwijderd. Hier zal gevolg aan worden gegeven.

Schoonmaken sloten:
De Buitendienst zorgt op korte termijn voor het schoonmaken van de sloten (verwijderen vuil)
Het maaien van de slootkanten zit in het maaibestek en vindt periodiek plaats 
Het uitmaaien van de sloten wordt 2x per jaar door het Waterschap gedaan

Bestrating doorgaande wegen:
De bestrating van de openbare wegen bij de Weel en aan de Westlandse Langeweg wordt geïnspecteerd. 
Waar nodig zullen grote putten en kuilen worden opgehaald.

Westlandse Langeweg:
In het gemeentelijk groen staan geen bomen, de bomen die er staan, staan op particuliere grond. Waar 
nodig zal het groen worden onderhouden. De sloot tussen de Westlandse Langeweg en het 
woonwagencentrum wordt schoongemaakt. Maaiwerk zit in maaibestek en uitmaaien sloot wordt 2x per 
jaar door Waterschap gedaan.

Tolsedijk:
Snoeien en kappen bomen wordt reeds bijgehouden. Onkruidbestrijding niet van toepassing. Herstellen 
bestrating niet van toepassing. Sloten zitten in maaibestek.

De Weel:
Bomen kappen/snoeien, struiken snoeien, na 15 juli bomen, overig waar mogelijk. Veel stukjes groen 
kunnen wij niet meer bij of zijn verdwenen. Geen slootjes.

Opstellen plan doorgaande wegen centra Steenbergen en Dinteloord.
Hierover moet nog nader overleg plaatsvinden met collega’s van Ruimtelijke Ontwikkeling in het kader 
van de aanpassing van de bestemmingsplannen.
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Aanpassen voorzieningen.
- De intentie is om elke standplaats te voorzien van eigen nutsaansluitingen. Hierover worden 

gesprekken gevoerd met Enexis. Zodra meer bekend is over de mogelijkheden en de kosten, zal 
hierop worden teruggekomen;

- er wordt onderzocht of er extra parkeervoorzieningen kunnen worden aangelegd;
- er wordt onderzocht of er speelvoorzieningen kunnen worden aangelegd.

Tijdpad 2018
1. opstellen folder als basis voor 2e gespreksronde met bewoners
2. 2e gespreksronde met bewoners
3. opschoonactie
4. raadsvoorstel vaststellen beleid

Bovenstaande activiteiten zijn specifiek gericht op de wens van de raad om meer te communiceren met 
de woonwagenbewoners, hun vragen te beantwoorden en om draagvlak onder te bewoners te creëren.

Daarnaast worden op dit moment andere zaken uitgevoerd die horen bij het proces om te komen tot 
normalisatie van de woonwagencentra. Er is een beleidslijn in voorbereiding om de huidige 
bestemmingsplanvoorschriften van de drie woonwagencentra op elkaar af te stemmen en te verruimen. 
De conceptbeleidslijn zal tijdens de tweede gespreksronde met de bewoners, in juni, worden toegelicht, 
zodat bewoners de gelegenheid hebben om hierop te reageren voordat deze door het college zal worden 
vastgesteld. Hiermee samenhangend is ook gekeken naar de huidige standplaatsen in relatie tot de 
wenselijke standplaatsen. Heren der zijn namelijk stukken gemeentegrond in gebruik genomen en 
onderzocht wordt of deze stukken kunnen worden betrokken bij de standplaatsen. Op de 
woonwagenlocatie in Steenbergen zal één woonwagen worden verplaatst, waardoor een vrije strook van 
5 meter ontstaat om te voldoen aan de brandveiligheidseisen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle 
gang en wanneer de bewoner de benodigde omgevingsvergunning heeft aangevraagd en gekregen, kan 
tot verplaatsing worden overgegaan. Ook wordt actief gereageerd op klachten en zijn zowel boa’s als 
handhavers meer zichtbaar aanwezig op de woonwagencentra.

Projectleiding
Op dit moment fungeert de beleidsmedewerker Handhaving als projectleider voor de aanpak van de 
woonwagencentra. Handhaving maakt echter maar beperkt onderdeel uit van het normalisatietraject van 
de woonwagencentra, waarvoor 3 jaar is uitgetrokken. Daarnaast kan integriteit een rol spelen als 
intensieve contacten nodig zijn om de communicatie met de bewoners vorm te geven en er op een later 
tijdstip tegen dezelfde bewoners handhavend opgetreden moet worden. In Bergen op Zoom loopt 
eenzelfde normalisatietraject van de woonwagencentra en daar is ervoor gekozen om dit traject door een 
extern adviseur te laten leiden, welke 2 dagen per week wordt ingehuurd. Wij hebben besloten dezelfde 
extern adviseur als projectleider aan te stellen en voor 1 dag in de week in te huren. De huidige 
werkgroepleden kunnen ondersteuning bieden, waardoor het traject met de geraamde interne capaciteit 
uitgevoerd moet kunnen worden.
Om de borging “binnenshuis” van het project te garanderen is besloten om dit project als een bestuurlijke 
opgave op te pakken.

4. Middelen
De kosten voor het inhuren van een extern adviseur als projectleider voor 1 dag per week gedurende 3 
jaar, zijn begroot op C 108.000,-. Dit past binnen het beschikbaar gesteld budget van 0 166.000,-, waarbij 
eveneens rekening is gehouden met dit bedrag voor externe inhuur. Het reguliere werk, zoals onderhoud 
en aanpassing bestemmingsplannen, wordt gefinancierd uit de daarvoor beschikbare budgetten.

mei
juni
mei-juli
september/oktober
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5. Risico’s
Indíén de projectleiding niet bij de extern adviseur wordt belegd, moet er intern capaciteit vrijgemaakt 
worden omdat de geraamde capaciteit niet voldoende wordt geacht. Dit heeft dan gevolgen voor andere 
werkzaamheden. Door de projectleiding te beleggen bij dezelfde adviseur als in Bergen op Zoom, zal de 
aanpak grotendeels hetzelfde worden. Of deze aanpak ook in Steenbergen gaat werken, is vooraf 
moeilijk in te schatten. Tenslotte kan als risico benoemd worden dat externe projectleiding kan ínhouden 
dat woonwagenkennis ook extern blijft.

6. Communicatie/Aanpak
Zie onder punt 3. Overwegingen 
Communicatiestappen:
1. Uitnodiging voor een gesprek (telefonisch of per mail) en aangeven dat dit een vervolg is op het 

eerste gesprek in december
2. Gesprek
3. Folder + een begeleidende brief achterlaten
4. Start opruimen en opknapbeurt
5. Parallel: raad goed informeren en bijpraten. Dit zal tijdens een besloten raadsinformatieavond 

plaatsvinden.

Wij gaan ervan uit dat met de genomen en nog te nemen stappen de woonwagenbewoners in voldoende 
mate worden meegenomen in het traject tot normalisatie van de woonwagencentra. De verwachting is dat 
we in september/oktober voldoende ver zijn om uw raad het woonwagen- en verhuurbeleid ter vaststelling 
aan te kunnen bieden.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgermeeste!

Belt, MBAIe Jongh, RA
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