
Beantwoording technische vragen dhr. Tunders (D66) over de woonwagencentra 

Steenbergen 

 

Vraag: 

1. Wat is er gebeurd met de huurgelden die in het verleden zijn betaald door bewoners van 

de diverse woonwagencentra binnen de gemeente? 

o Zijn deze huurgelden uiteindelijk teruggevloeid richting de diverse 

woonwagencentra binnen onze gemeente of is dit aan andere zaken besteed dan 

de diverse woonwagencentra? 

o Als dat laatste het geval is, waarom is daarvoor gekozen aangezien je nu bij 

gebreken continu om budget gevraagd wordt wat lang duurt? 

 

Reactie: evenals huurgelden die voor andere eigendommen van de gemeente Steenbergen 

worden ontvangen, zijn de inkomsten uit de verhuur van woonwagenstandplaatsen gebruikt ter 

dekking van de kosten van deze eigendommen (onderhoud en beheer). 

 

Vraag: 

2. Is er een lijst met gemelde gebreken en klachten door de bewoners die nog niet zijn 

opgepakt en opgelost door de gemeente Steenbergen over de verschillende 

woonwagencentra locaties? Wij zouden die (natuurlijk met geanonimiseerd 

persoonsgegevens) graag willen ontvangen. 

 

Reactie: Klachten of gebreken kunnen worden gemeld via Melddesk. In de periode van 1-9-2021 

tot 12-9-2022 zijn vijfentwintig meldingen gedaan voor woonwagencentrum de Weel in 

Dinteloord. Hiervan zijn er drieëntwintig afgehandeld en drie in behandeling (er is één dubbele 

melding). Deze lijst is bijgevoegd. 

 

Vraag: 

3. November 2021 is er een raadsmededeling geweest (RD2100244) waarin staat: In 

december 2021 wordt u een voorstel voorgelegd om de opwaardering van de locatie in 

Dinteloord op te pakken, ondanks het feit dat de verkoopopbrengst van deze locatie nog 

onbekend is. 

o In december 2021 is er geen voorstel gekomen, waarom niet? 

o Is de raad destijds opnieuw op de hoogte gesteld dat er geen voorstel komt? 

o Wanneer kan de raad alsnog dit voorstel tegemoet zien? 

o Zijn de bewoners van woonwagencentra de Weel in Dinteloord geïnformeerd 

over deze flinke vertraging? 

▪ Zo ja, wanneer is dit gebeurd? 

▪ Zo nee, waarom niet? 

 

Reactie: In december 2021 is er geen voorstel gekomen omdat toen niet alle benodigde 

gegevens bekend waren. Er was/is sprake van uitstel, niet van afstel. U kunt het betreffende 

voorstel in december 2022 tegemoet zien. De bewoners van De Weel in Dinteloord zijn per 

nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het project. Over de voorstellen die 

u in december 2022 worden voorgelegd worden alle woonwagenbewoners vooraf geïnformeerd.  

 

Vraag: 

4. In de Tussenrapportage 2022 staat op pagina 44 onder Wonen en Bouwen – overige 

woonwagencentra: Vanuit het project normalisering woonwagencentra de Weel behoort er 



budget beschikbaar te worden gesteld voor de vervanging voegwerk en daken van de 

bergingen. 

o Wanneer komt hier een voorstel voor richting de raad? 

o Maakt dit gedeelte onderdeel uit van de raadsmededeling zoals bij punt 3? 

 

Reactie: Er is exploitatiebudget van € 48.000.- in de tussenrapportage 2022 opgenomen voor 

vervanging van het voegwerk en dakbedekking bij woonwagencentrum de Weel. Dit betreft niet 

het project normalisatie, maar het reguliere onderhoud en beheer van de standplaatsen die door 

de gemeente worden verhuurd. Dit onderdeel maakte nog geen deel uit van raadsmededeling 

RD2100244. 

 

Vraag: 

5. In dezelfde raadsmededeling van november 2021 (RD2100244) staat een stuk over de 

uitbreiding standplaatsen Nieuw-Vossemeer. 

o Wat is daar op dit moment de status van? 

o Is de hoogte van de “nieuwe boete” destijds al bekend en is hierover een 

raadsmededeling gestuurd? 

▪ Zo nee? Waarom niet 

▪  

Reactie: omdat deze locatie in het buitengebied ligt, is toestemming nodig voor het bouwen van 

een woning in het buitengebied. Deze regels gelden ook voor woonwagenstandplaatsen. 

Onderdeel van de regels was een ‘boete’ van € 125.000 voor elke woonwagenstandplaats die in 

het buitengebied wordt aangelegd. Gelet op de bedoeling van de regeling en de opgave (in de 

gehele Provincie) ten aanzien van woonwagenstandplaatsen, heeft de Provincie in juni 2022 

medegedeeld dat deze boete is verlaagd naar € 20.000 per woonwagenstandplaats. Deze 

mededeling wordt meegenomen in het voorstel dat de raad in december 2022 krijgt voorgelegd.  

 

 


