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Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

ondezoek behoefte woonwagenstandplaatsen Limburg

961036/L049975

Beste heer, mevrouw,

Op 11 maart 2020 hebben wij u een brief gestuurd. Hierin hebben wij u uitgenodigd voor
een informatiebijeenkomst op 24 maart 2020 over het onderzoek naar de behoefte van
woonwagenstandplaatsen. Wij hadden u die avond graag de uitkomsten van het
onderzoek willen presenteren en willen uitleggen welke vervolgstappen ondernomen
dienen te worden. De bijeenkomst kon echter niet door gaan vanwege het coronavirus.
Ook konden de onderzoeksresultaten toen nog niet bekend gemaakt worden.

Uitkomsten openbaar
In overleg met de provincie Limburg en de gemeenten in Limburg is besloten dat de
onderzoeksresultaten op 24 juni 2020 openbaar worden. De resultaten kunnen vanaf dat
moment gedownload worden via www.weert.nl/woonwagenstandplaatsen. U vindt op
deze website ook het plan van aanpak. Hierin kunt u lezen hoe we nu verder gaan met
de resultaten van dit onderzoek.

Vertaling van de onderzoeksresultaten
Het is belangrijk dat de onderzoeksresultaten die voor heel Limburg gelden, nu worden
omgezet naar een aanpak voor de gemeente Weert. De resultaten zoals ze er nu liggen
kunnen niet één op één worden overgenomen. Er is namelijk geen rekening gehouden
met het lokale effect van verhuizingen, natuurlijk verloop en de zogenoemde registratie
van mensen die graag een woonwagenstandplaats willen. Dit zijn mensen die behoren
tot de doelgroep en nu in een huis wonen of inwonen bij hun ouders. Verder dient
gekeken te worden naar de relatie met de sociale huursector en de daarbij behorende
wachttijden. Ook de doorlooptijd van een proces om te komen tot eventuele uitbreiding
van woonwagenlocaties, is langdurig en neemt meerdere jaren in beslag.

Te ondernemen stappen
De volgende te doorlopen stappen worden de komende tijd opgepakt
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1. Inzicht verkrijgen in verhuisbewegingen en natuurlijk verloop (overlijden) en het
aantal reacties op de vrijgekomen standplaatsen.

2. In overleg met Wonen Limburg wordt bekeken of keukentafelgesprekken een
goed middel zijn om per woonwagencentrum inzicht in de behoefte te krijgen. Dit
punt heeft een relatie met onderstaand punt 3.

3. Gelet op de voorkeuren die zijn uitgesproken (wonen bij familie) wordt
onderzocht in hoeverre het mogelijk is om het aantal standplaatsen binnen
bestaande woonwagencentra uit te breiden, welke mogelijkheden er zijn, welke
procedures hiervoor nodig zijn, wat de doorlooptijd daar van is en of dit
financieel haalbaar is.

4. Voordat met de procedure voor een uitbreiding van standplaatsen op een
woonwagencentrum gestart wordt, dient duidelijk te zijn wie er gaat wonen.

5. De ontwikkelingen dienen zowel voor de gemeente als voor Wonen Limburg
haalbaar te zijn en in de begroting te passen.

6. Het voorstel is om stapsgewijs plannen te gaan maken. Dus locatie voor locatie.
Zo kan de werkelijke ontwikkeling van de behoefte in de'gatert,vùoiden
gehouden. Dit is nodig omdat er meerdere factoren van invloed zijn op het
verkrijgen van een standplaats en een woonwagen. Het gaat niet alleen om
wachtduur, zo ligt er onder andere een relatie met familieverbanden en zijn er
voorwaarden ten aanzien van het inkomen.

Tot slot
Bovenstaande houdt in dat er geen informatiebijeenkomst wordt georganiseerd, maar
dat per woonwagenlocatie bij voorkeur een keukentafelgesprek wordt ingepland. Hierbij
worden ook de (on)mogelijkheden van eventuele uitbreiding betrokken. Dit zal de
komende maanden zijn beslag krijgen. Het doel is om uiterlijk 1 december 2020 de
mogelijkheden per woonwagenlocatie te hebben bekeken.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marian Afts. Ze is telefonisch
bereikbaar op (0a95) 575 22t en per e-mail via rn.arts@weerl.nl.

Met vriende lijke g
bu W ouders,

chuitema
ris burgemeesters


