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*UM1803758* De bewoners van deze standplaats 

  

   

 

ons kenmerk : UM1803758 
zaaknummer :  
uw kenmerk :  
uw brief van :  
afdeling : Wonen, werken & beleven 
contactpersoon : Chris Franken  
telefoonnr. : 0167-543 394  
bijlage(n) :   
    
onderwerp : Woonwagenbeleid en verhuurbeleid  
  

  

Steenbergen,  
  

  

 
  Beste mevrouw/meneer, 
 

 

 

Wij zijn vandaag bij u op bezoek geweest en danken u hierbij nogmaals voor uw 

gastvrijheid. Ons gesprek van vandaag was een vervolg op een gesprek van eind 

vorig jaar.  

 

Woonwagenbeleid 

Aanleiding voor de gesprekken is het besluit van de gemeente om de situatie van 

woonwagencentra in de gemeente Steenbergen gelijk te trekken met alle andere 

straten en woonwijken in de gemeente. Dat betekent ook dat inwoners van 

woonwagencentra dezelfde rechten en plichten hebben als alle andere inwoners. Om 

dit te kunnen doen, is het nodig om woonwagenbeleid en verhuurbeleid op te stellen: 

regels voor standplaatsen en de koop/verhuur ervan.  

 

Na de gesprekken eind vorig jaar zijn we achter de schermen aan de slag gegaan om 

antwoorden op vragen van u en andere woonwagenbewoners op een rijtje te krijgen 

en allerlei zaken uit te zoeken. Vandaag hebben we een aantal van die dingen met u 

besproken. Bij deze brief krijgt u van ons een folder. Zo kunt u alles nog eens rustig 

nalezen.  

 

Opruimen en opknappen 

 Grote opruimactie: Wij plaatsen grote afvalcontainers op de woonwagencentra 

waar u een week lang al het afval in mag gooien. Dit is een eenmalige actie 

waarbij u gratis van afval af kunt komen. Wij laten het weten wanneer de 

afvalcontainers geplaatst gaan worden.  

 

 Grondige opknapbeurt openbaar gebied: wij gaan het openbaar gebied een fikse 

opknapbeurt geven. Hier zijn meerdere wensen voor bij ons neergelegd en ook 

vragen over gesteld.  Wat wij in ieder geval gaan doen: 
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- straatwerk herstellen 

- openbare verlichting verbeteren  

- sloten schoon maken  

- straten vegen 

- onkruid bestrijden 

- snoeien en/of kappen 

 

Vervolg 

Wij kunnen nog niet op alle vragen een antwoord geven. Een aantal dingen moeten 

we nog in kaart brengen en uitzoeken voordat het woonwagenbeleid gereed is. We 

verwachten dat de gemeenteraad hier na de zomer over zal besluiten.   

 

Wat verwachten  wij van u?  

 Medewerking bij de opruimactie; 

 Vragen te stellen als die er zijn; 

 Actieve opstelling; 

 Zorgen dat auto’s netjes geparkeerd staan, zodat de veegwagen en de 

onkruidbestrijding hun werk kunnen doen; 

 Verantwoordelijkheid voor het op orde en schoon houden van het terrein na de 

opruimactie en de opknapbeurt van het openbaar groen.  

 

Vragen? 

Heeft u na ons gesprek van vandaag of na het lezen van de folder nog vragen of 

onduidelijkheden?  In de folder staan de contactpersonen waar u terecht kunt. U kunt 

ons ook een email sturen via woonwagen@gemeente-steenbergen.nl.  

 

Vriendelijke groet,  
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