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De regioburgemeesters van Limburg, Brabant en Zeeland hebben gezamenlijk een brief
gestuurd naar minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) over het te voeren
woonwagenbeleid van gemeentes.
In Ollongren's 'beleidskader' over het woonwagenbeleid - uitgezet in juli dit jaar - staat onder meer dat
gemeentes 'rekening moeten houden met de woonwensen van woonwagenbewoners'. Ook mogen
gemeentes niet langer een 'uitsterfbeleid' ten aanzien van permanente woonwagenstandplaatsen
voeren.

Lees ook: Vrij leven en dan sterven in een woonwagen
(https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181018_00077846/vrij-leven-en-dan-sterven-in-een-wagen)

Veiligheidsaspecten
De regioburgemeesters - voor Limburg is dat Annemarie Penn-te Strake van Maastricht - schrijven nu
dat het van belang is ook 'veiligheidsaspecten mee te nemen in het landelijk beleid'.
Op verschillende plekken in het land wordt actie gevoerd voor meer permanente standplaatsen voor
woonwagenbewoners, Sinti en Roma.

In Limburg vinden onder meer acties plaats in Maastricht, Heerlen en Leudal. De woonwagenbewoners
die in Heerlen een protestactie hebben opgezet, moeten op 22 oktober de plek verlaten van de
gemeente. In Maastricht was de deadline 19 oktober maar daar is nu twee weken uitstel gegeven in
afwachting van een kort geding.

Rassendiscriminatie
Het nieuwe beleidskader van de minister werd in juli geformuleerd naar aanleiding van uitspraken
van het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman vorig jaar. Hierin stond
onder meer dat de cultuur van woonwagenbewoners, Sinti en Roma moet worden beschermd omdat
anders sprake is van 'rassendiscriminatie' en dat gemeentes meer permanente standplaatsen moeten
realiseren.
Maar volgens een woordvoerder van Ollongren betekent dit niet 'dat men zelf een standplaats moet
gaan opeisen en het recht in eigen hand moet nemen'. "Dit kan juist heel averechts werken. Gemeentes
hebben nu tijd nodig om nieuw beleid te formuleren en te inventariseren hoeveel behoefte aan nieuwe
plekken er is. Dat kan even duren." Ook wijst hij erop dat gemeentes altijd mogen handhaven als
'illegaal stukken grond worden bezet'.
Volgende week zullen de regioburgemeesters van Limburg, Brabant en Zeeland met een
'ambtelijke delegatie' van Binnenlandse Zaken aan tafel gaan. De woordvoerder van Ollongren wil niet
zeggen waar en wanneer dit gesprek zal plaatsvinden.

