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Beste mijnheer, mevrouw,

Onlangs hebben we brieven gekregen van een aantal woonwagenbewoners. Hierin wordt
aandacht gevraagd voor hun woonsituatie en wordt onder andere de wens uitgesproken
voor meer standplaatsen, zodat degenen die nu in een huis wonen weer op een
standplaats kunnen gaan wonen en men samen op een locatie is. Van Wonen Limburg
hebben we het verzoek gekregen om snel beleid voor woonwagens en standplaatsen te
maken. Hieronder ontvangt u een reactie.

Landelijk beleid
Een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en een onlangs
opgesteld beleidskader van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
maken duidelijk dat woonwagenbewoners een specifieke doelgroep zijn binnen de
volkshuisvesting. Concreet betekent dit:

¡ De gemeente stelt beleid voor woonwagens en standplaatsen vast als onderdeel
van het volkshuisvestingsbeleid.

¡ Het beleid dient voldoende rekening te houden met en ruimte te geven voor het
woonwagenleven van woonwagenbewoners.

r Hiervoor is nodig dat de behoefte aan standplaatsen helder is.
. Corporaties voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners voor zover deze

tot de doelgroep behoren.
¡ De afbouw van standplaatsen is niet toegestaan (behoudens uitzonderlijke

omstandigheden) zolang er behoefte is aan standplaatsen.
. Een woningzoekende woonwagenbewoner die dit wenst, heeft binnen een redelijke

termijn kans op een standplaats.

De behoefte aan standplaatsen en woonwagens is niet helder
Dit jaar heeft een woningmarktonderzoek plaatsgevonden in Midden-Limburg. Dat zijn de
gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en
Weert. 3 van de 17.808 respondenten in de 7 gemeenten hebben aangegeven graag een
standplaats te willen. Dit is beperkt en geeft niet direct het beeld dat er een aanvullende
behoefte is aan standplaatsen in Weert. Dat is de reden dat de gemeenten in Midden-
Limburg voornemens zijn om een specifiek verdiepingsonderzoek uit te voeren naar de
behoefte onder woonwagenbewoners. Daarbij wordt rekening gehouden met de
vergrijzing. Dit is nodig omdat het aantal huishoudens niet blijft groeien. De regio is een
anticipeerregio, dat betekent dat de gemeenten er rekening mee dienen te houden dat er
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op termijn krimp gaat ontstaan. Bij de aanleg van nieuwe standplaatsen moet dus vooruit
gekeken worden.

U krijgt voor l juli 2O19 terugkoppeling
Samen met de gemeenten in de regio wordt een nieuw onderzoek uitgevoerd. Wij willen
daar nog dit jaar mee starten en hopen dat het resultaat in het tweede kwartaal 2019,
doch uiterlijk 1 juli 2019, bekend is. Dan gaan we in overleg met de woonwagenbewoners
en met Wonen Limburg.

Contactpersoon
Contactpersoon bij de gemeente over dit onderwerp is Marian Arts van de afdeling Ruimte
& Economie . 7e is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22I en per e-mail via
m.arts@weert.nl.

Tot slot
Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de afspraken die wij in deze brief met u
gemaakt hebben. Wij hebben niet van iedereen het adres ontvangen. Dat is de reden dat
wij u verzoeken deze brief te delen met andere woonwagenbewoners en hen te verzoeken
hun contactgegevens door te geven aan de contactpersoon bij de gemeente, zie
hierboven.
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