
Aan de gemeenteraad van de gemeente Haarfem.

Betreft. Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid” 

Haarlem 19-10-2018

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Mijn naam is Oenise Koekenbier- de Jong

Inmiddels ben ik getrouwd, maar wonen wij nog gedwongen ( gedeeltelijk; gescheiden, 
omdat ik niet in een huis kan wonen en er voor ons geen standplaats beschikbaar is. Dus 
woon ik nog steeds bij mijn ouders maar zou graag samen willen wonen op het 
woonwagenkamp met mijn man .

Ik wil geen huis, de woonwagen is mijn thuis.

Ik ben tot nu toe, de enige op het woonwagenkamp die geen eigen standplaats heeft terwijl 
er nog genoeg ruimte is om er minimaal 2 bij te bouwen, zodat ik ook kan samenwonen met 
mijn partner.

Wie is opgegroeid in de woonwagencultuur, stapt daar zelden uit En dan woon je dus in een 
woonwagen, liefst met zo veel mogelijk familie om je heen. Naast wie de standplaats 
bevindt, doet er niet zo toe; samen met je bloedverwanten de cultuur en de tradities in ere 
houden wél.

Mijn droom is om snel samen met mijn man, bij mijn ouders, zus en al mijn neefjes, nichtjes, 
ooms & tantes op een kamp te wonen, in een woonwagen.

Al vele jaren zijn wij op zoek naar een geschikte plaats om onze woonwagens te kunnen 
plaatsen. De afgelopen decennia zijn veel woonwagenstandplaatsen uit Nederland 
verdwenen. De meeste gemeente en woningcorporaties voerden een zogenaamd 
uitsterfbeleid. Soms actief en soms passief maar het effect was hetzelfde, een enorm tekort 
aan wdonwagenstandplaatsen.

Tegen het uitsterfbeleid is uit de woonwagenbevolking veel verzet gekomen en dat met 
succes. Nadat het College voor de rechten van de mens al meerdere malen geconcludeerd 
had dat het uitsterfbeleid discriminerend was en in strijd met de mensenrechtelijke kaders 
zoals deze in de Europese Unie gelden, heeft ook de Nationale Ombudsman deze conclusie 
omarmd en een zeer kritisch rapport uitgebracht onder de naam: 'Woonwagenbewoner zoekt 
standplaats”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 12 juli van dit jaar een rapport uitgebracht 
met als titel: "Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid”. De 
belangrijkste uitgangspunten van dit beleidskader zijn de volgende.

1 Het beschermen van woonwagenbewoners tegen discriminatie;
2. Het waarborgen van hun mensenrechten;
3. Het bieden van rechtszekerheid en duidelijkheid.
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De minister schrijft verder aan de gemeenten dat zij dit moeten doen doormiddel van de 
volgende instrumenten.

• De gemeente stelt een beleid vast waarin het huisvesten van woonwagenbewoners 
onderdeel moet zijn van het volkshuisvestingsbeleid;

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

• Hiervoor is nodig dat de behoefte aan standplaatsen helder is;
• Woningcorporaties voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners die tot de 

doelgroep behoren;
• De afbouw van standplaatsen is niet toegestaan (behoudens uitzonderlijke 

omstandigheden) zolang er behoefte is aan standplaatsen;
• Een wonlng(standplaats)zoekende woonwagenbewoner die dit wenst, heeft binnen 

een redelijke termijn kans op een standplaats.

Tot zover de huidige beleidsregels van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wij, woonwagenbewoners uit Haarlem, vragen uw gemeenteraad om op korte termijn beleid 
te ontwikkelen zodat uw gemeente voldoet aan dit beleidskader

Concreet wil ik graag minimaal 2 standplaatsen voor mij en mijn familie Wij willen graag bij 
elkaar staan zodat wij onze cultuur ten volle kunnen beleven. De minister schrijft (pag.14 
onder 4.2.2.) hierover het volgende ” Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft 
bepaald dat het wonen in familieverband in onderlinge verbondenheid een belangrijke rol 
speelt in de identiteit van de woonwagenbewoners”. Het is dan ook van groot belang dat wij 
als familie samen kunnen wonen.

Wij vragen u ons verzoek zo spoedig mogelijk in de vergadering van uw raad te behandelen 
en ons daartoe uit te nodigen.

Wij zijn altijd bereid ons verzoek nader mondeling toe te lichten en hopen op een spoedige 
reactie uwerzijds.

Hoogachtend,

Denise Koekenbier- de Jong geb.


