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Zundert, 16 januari 2018

: Informatiebrief camping Fort Oranje

Geacht college.

Begin november 2017 hebben we u geïnformeerd over de situatie bij camping Fort Oranje. 
Ondertussen zijn we twee maanden verder en zijn de ontwikkelingen op en rond de camping snel 
gegaan. We informeren u graag.

Situatieschets: zorg en herhuisvesting
In de raadsinformatiebrief van november berichtten wij dat er nog ongeveer 500 personen op de 
camping verbleven. Aangezien we veldsgewijs de camping leegmaken, stonden er toen nog drie 
momenten op de planning (8 en 22 november en 6 december) waarop velden leeggemaakt 
werden. Het laatste veld was op 6 december jl. aan de beurt. Daaraan voorafgaand hebben we de 
volgende mensen nog een brief gestuurd dat zij de camping moesten verlaten:
» de bewoners zonder zorgindicatie of 
« zonder aanwijsbare datum voor een nieuwe woning of 
» diegenen die geen actie hebben ondernomen.

Duidelijk werd dat op 6 december uiteindelijk nog 230 personen zouden overblijven waarvan er in 
december nog zo'n 100 zouden vertrekken (omdat zij geherhuisvest zijn, zij terugkeren naar land 
van herkomst (arbeidsmigranten) of omdat zij zelf andere woonruimte hebben gevonden).

Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2018 nog zo'n 130 personen verblijven. Hiervan zijn er 15 
kaveleigenaar verdeeld over 6 kavels waarmee afzonderlijke gesprekken worden gevoerd. Zij 
bezitten op de camping een stukje grond met daarop een opstal en vormen daarmee de 
uitzondering op de totale populatie van de camping. Uiteraard voert de gemeente Zundert ook 
met hen gesprekken.

Tevens is duidelijk dat er in januari nog zo'n 15 personen vertrekken (reden dezelfde als 
bovenstaand) en dat er ook nog ongeveer 53 personen naar de Kloostertuin gaan met verlengde 
zoektijd (dit zijn bewoners met een zorgindicatie en regiobinding vanwege bijvoorbeeld 
schoolgaande kinderen).
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De eerste gezinnen zijn reeds verhuisd naar de Kloostertuin en uiteindelijk vinden hier 35 gezinnen 
tijdelijke woonruimte.

Concreet blijven er daarmee na januari nog ongeveer 50 personen op de camping over. Met hen 
wordt in de komende periode verder gezocht voor herhuisvesting. Zij hebben allemaal een 
zorgindicatie en worden door de casemanagers met de gemeenten van herkomst gesprekken 
gevoerd om hen terug te plaatsen in hun oorspronkelijke gemeente.

Kenmerk Aantal

Kaveleigenaren 15

Gepland vertrek 15

Kloostertuin (voormalig AZC) 53

Overblijvend voor herplaatsing 50

De insteek is dat we voor hen herhuisvesting weten te realiseren in overleg met de andere 
gemeenten. Tegelijkertijd moeten we vooruit blijven denken over noodopvang voor deze groep. 
We roepen wederom de omliggende gemeenten op om wanneer zij via de casemanager benaderd 
worden over bewoners, deze mensen op te nemen in hun gemeenten.

Sfeer en media
De sfeer op de camping is met het verstrijken van de tijd grimmiger geworden. De werkelijkheid 
kwam steeds dichterbij en met name de voorstanders van de heer Engel legden zich moeilijk neer 
bij deze situatie. Eind november vond de hoorzitting in het kader van de bezwaarprocedure plaats 
van bewoners, de exploitant en de beheerder. Hier waren zo'n 40 bewoners aanwezig.
Het feit dat de kantonrechter het gebiedsverbod van vader en zoon Engel, diens vriendin en 
raadsman schorste, gaf hen 'moed' dat de sluiting van de camping geen werkelijkheid zou worden. 
Hierop volgde een tweetal zittingen door bewoners van de camping (kantongerecht en Raad van 
State) over het feit dat zij hun vertrek van de camping wilden voorkomen. In alle situaties zijn 
gemeente (en hulpdiensten) in het gelijk gesteld. Daardoor kon op 6 december ook het laatste 
veld en tevens de mensen die er niet meer thuishoorden leeggemaakt worden. De voorbereiding 
vanuit gemeente en hulpdiensten was grondig, gelukkig verliep de dag relatief rustig (twee 
aanhoudingen waarvan er één gepland was). Ook was uit voorzorg geregeld dat er noodopvang 
achter de hand aanwezig was (afgestemd met het Leger des Heils), zodat niemand in de 
buitenlucht zou hoeven overnachten.

De media was wederom in grote getale aanwezig om verslag te leggen van de dag. Zij hadden een 
persvak toegewezen gekregen om te voorkomen dat zij zich vrij over de camping konden begeven. 
Dit paste in het beleid van het afgelopen half jaar en werd door hen (soms onder protest) 
geaccepteerd.

Uit de reacties onder de diverse items in de media blijkt dat de publieke opinie over de aanpak nog 
steeds positief te zijn. De zorgvuldigheid in de aanpak blijft hierbij essentieel.

Landelijke interesse
Dat de casus Fort Oranje onder de aandacht ligt, is wel duidelijk. Gelukkig is dat ook bij de landelijke 
overheid het geval, zeker gezien het feit dat er in Nederland vele vergelijkbare casuïstieken zijn. 
Zowel de Kinderombudsman als de Ombudsman besteden aandacht aan de problematiek en 
nemen het mee in de beleidslijnen voor de komende járen.

Minister Ollongren was kort geleden in Eindhoven alwaar de burgemeester een gesprek met haar 
heeft gevoerd.
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Kort daarop is dat gevolgd door een bezoek van directeur-generaal Chris Kuijpers van het 
Ministerie van BZK op vrijdag 8 december. Deze laatste kwam samen met zijn collegae en liet zich 
informeren over de problematieken waartegen gemeenten als de onze aanlopen vanwege de 
wettelijke kaders die soms niet toereikend lijken. Tevens brachten zij een bezoek aan de camping 
om theorie en praktijk aan elkaar te verbinden.

Met alle hulpdiensten en andere gemeenten is hard gewerkt aan het aanpakken van de 
problematiek op Fort Oranje. We zijn er nog lang niet en blijven ons hiervoor inzetten.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

ieester;


