
Geachte leden van de Commissie Ontwikkeling, 

 

Mijn naam is Paulien Heesbeen en ik woon op de woonwagenlocatie Amelandstraat bestaande uit 5 

standplaatsen en- bewoond door 3 generaties.  

Wat houdt dat in die woonwagencultuur? (op pagina 17 advies Gemeentelijk woonwagen en 

standplaatsenbeleid)  kunt u dit lezen. Belangrijkste punt in deze is het leven in familieband op een 

woonwagenlocatie, het zorgen voor elkaar in het breedste zin van het woord. 

De richtlijnen aangereikt door het Ministerie van VROM in 2007: (Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer)  aan de gemeentes die primair de verantwoordelijkheid hierin dragen, 

zijn nalatig geweest. Nalatig in het voorzien van standplaatsen rekening houdend met onze 

bevolkingsgroei.  ( uitleg pag 3 schrijven F.P Heesbeen 2018 ) De grondslag van het huidige 

beleidskader MBZK pag 7 ( Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties juli 2018 pag 7) 

heeft als kern: huisvesting, het beschermen van de woonwagenbewoners tegen discriminatie, het 

waarborgen van onze mensenrechten en het bieden van rechtszekerheid en duidelijkheid. 

Uitgangspunt hierbij blijft dat huisvestingsbeleid een primaire verantwoordelijkheid van de 

gemeente is zoals al eerder gezegd. 

Waarom sta ik hier? 

Eigenlijk voor 3 zaken.  

1 Woonvisiebeleid, en de gebiedsvisie t.o.v. woonwagenbewoners en de plannen van Pre Wonen. ( 

wat gaat er gebeuren met onze locatie ) Woonwagen standplaatsen Kennemerland B.V heeft als taak 

de uitvoering van de standplaats te realiseren. Wij willen betrokken worden bij de woonvisie en de 

gebiedsvisie. De wachtperiode voor sociale woningbouw ligt gemiddeld op 10 jaar, echter voor onze 

groep mensen ligt dit gemiddeld rond de 20 jaar, zo niet langer. De gedwongen groep woont nu in 

versteende woningen, en daarmee vervalt ook de inschrijving. Opnieuw inschrijving is nodig om de 

jaren weer op te bouwen om in aanmerking te komen voor een standplaats. Vanuit onze 

gemeenschap is er aangedrongen een mogelijkheid toe te voegen waarop eenieder zich specifiek 

kan inschrijven voor een standplaats.  

2 Verzakking van de grond op onze locatie, en wat denkt de B.V te gaan doen om dit te voorkomen 

in de toekomst in samenspraak met de gemeente? 

3 Uitbreiding locatie hetzij verplaatsen naar een andere locatie. B.v. Zwemmerslaan, nu Cajunpad 

welke al meerdere malen aangevraagd is. Tekening van mogelijke uitbreiding heeft u ontvangen. Deze 

is van de Amelandstraat en biedt een mogelijkheid voor 1 standplaats, wat op dit moment voldoende is. 

De locaties die destijds aangelegd zijn in Haarlem, waren bedoeld als decentralisatie van het 

Waarderveld.  Gedurende de jaren zijn de standplaatsen die op diverse locaties vrijgekomen zijn 

ingevuld door kinderen van, of belanghebbenden van overige locaties. Er is te weinig rekening 

gehouden met onze natuurlijk groei, de B.V en de gemeente heeft daarin verzuimd. De 

deskundigheid ontbreekt inde ze bij de gemeente. 

Ik roep de gemeente op om in actie te komen, ik hoop dat u ons recht, rechtdoet. 

 


