
Aanvullende vragen dhr. Tunders (D66) over de actualisatie van het 

woonwagenbeleid 

 

 

Vraag 1: Hoever staat het met de onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen op het 

woonwagenkamp de Weel in Dinteloord? Kan de planning gedeeld worden. 

Reactie 1: de onderhoudswerkzaamheden aan de bergingen die voor 2022 stonden gepland zijn 

nagenoeg afgerond (er wordt gewacht op passend weer om de nieuwe voegen te impregneren). 

De werkzaamheden aan de bergingen die voor 2023 worden momenteel ingepland.  

 

Vraag 2: Heeft het college, al dan niet in het verleden, wel eens overwogen om de gebouwen op 

het woonwagenkamp de Weel in Dinteloord niet op te knappen maar gezien de leeftijd te slopen 

en nieuw te bouwen? 

Reactie 2: Nee, dat heeft het college niet gedaan.  

 

Vraag 3: Wat/wanneer zijn de contactmomenten met de gemeentelijke organisatie geweest vanaf 

oktober 2022 met de diverse woonwagencentra en de bewoners? Hier bedoel ik niet mee de 

contactmomenten met het juridisch extern adviesbureau maar echt de momenten met de 

wethouder en/of de betrokken ambtenaren. 

Reactie 3: De wethouder heeft gesproken met de bewonerscie van de Westlandse Langeweg 

(tweemaal) en Tolsedijk. Er is ambtelijk gesproken met bewonerscie van de Westlandse 

Langeweg en Tolsedijk over lopende zaken en de voorstellen aan uw raad. Met die bewoners van 

De Weel die daarvoor open stonden is ambtelijk gesproken over de voorstellen aan uw raad. 

Dinsdag  

5 december staat een bestuurlijk overleg met de bewoners van De Weel gepland, ter vervanging 

van een overleg dat was gepland op 7 november en door miscommunicatie toen niet door is 

gegaan. 

 

Vraag 4: Hoeveel personen staan er per woonwagenlocatie op de wachtlijst voor een standplaats 

op dit moment? 

Reactie 4: er staan op dit moment 11 personen op de wachtlijst. Daarvan 7 voor Steenbergen, 2 

voor Nieuw-Vossemeer en 2 voor Dinteloord. In Steenbergen zijn op dit moment meerdere 

plaatsen onverhuurd. Naar verwachting komen daar op korte termijn nog enkele plaatsen bij. 

Daarmee wordt in een groot deel van de behoefte voorzien. Bovendien is er in de afgelopen 

jaren uit de gesprekken met de bewoners in Steenbergen geen behoefte aan een uitbreiding van 

het aantal standplaatsen in Steenbergen gebleken. 

 


