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Onderwerp: Verzoek om woonwagenstandplaats

Geachte mevrouw Koekenbier - de Jong,

Naar aanleiding van uw schriftelijk verzoek om een woonwagenstandplaats, ontvangt u deze brief. In 
uw brief verwijst u o.a. naar het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid dat 
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is ontwikkeld. Met deze brief geven we aan hoe het 
gemeentebestuur van Haarlem invulling wil geven aan dit beleidskader.

Op 2 november hebben wij een gesprek gehad naar aanleiding van uw brief van 19-10-2018. Tijdens 
het gesprek op 2 november heeft u aangegeven een standplaats op de Oorkondelaan te willen om bij 
uw familie in een woonwagen te kunnen wonen.

Huidig beleid
Het huidige beleid is er vooralsnog op gericht om, na afbouw van de locatie Waarderveld, het 
bestaande aantal standplaatsen te handhaven, dat zijn 90 standplaatsen op 10 locaties. De verdeling 
van woonwagenstandplaatsen vindt plaats via stichting Woonservice. Van belang blijft dat ieder die 
een woonwagenstandplaats wil, ingeschreven staat bij Woonservice.

Nieuw beleid
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (hierna: het Rijk) heeft het gemeentelijk beleidskader 
woonwagen- en standplaatsenbeleid vastgesteld en naar gemeenten gestuurd. Dit kader geeft aan 
dat vanuit het mensenrechtenkader woonwagenbewoners recht hebben om op de manier te wonen 
zoals zij dat als culturele groep gewend zijn.

Toewijzing
Het college van B & W Haarlem heeft, mede naar aanleiding van het nieuwe beleidskader vanuit het 
Rijk, een concept-huisvestingsverordening de inspraak ingebracht. In deze nieuwe concept- 
huisvestingsverordening is de toewijzing van woonwagenstandplaatsen in overeenstemming 
gebracht met het rijksbeleidskader: woningzoekenden die "afstammen" van een woonwagenfamilie 
gaan voor op overige woningzoekenden bij de toewijzing van een woonwagenstandplaats. Het is van
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belang dat u hier kennis van neemt en zo mogelijk gebruik maakt van uw recht tot inspraak. U kunt 
vanaf 2 november tot 14 december 2018 een reactie geven. Gegevens over de inspraak en de 
concept huisvestingsverordening kunt hier vinden : www.haarlem.nl/inspraakhw2019

Na de inspraakperiode wordt de verordening - eventueel gewijzigd naar aanleiding van de reacties - 
opnieuw in het college besproken en door de gemeenteraad vastgesteld.

Vervolg beleidsontwikkeling
Het rijk geeft de suggestie dat uitgangspunt zou kunnen zijn dat de wachttijd/slaagkans op een 
woonwagenstandplaats gelijkwaardig is aan die voor sociale huurwoningen, en dat de behoefte aan 
standplaatsen het best regionaal in beeld kan worden gebracht. Het college wil samen met de 
regiogemeenten en de corporaties meer zicht op de behoefte aan standplaatsen krijgen. Uw verzoek 
om aanspraak te maken op een standplaats wordt bij deze inventarisatie meegenomen. Het college 
wil aan de hand van het inzicht in de behoefte beslissen wat de vervolgstap zou moeten zijn, en dit 
ook met de gemeenteraad bespreken.

We gaan er vanuit dat in het eerste kwartaal van 2019 de behoefte in beeld is. Wanneer het college 
een besluit neemt over de vervolgstap zullen we dit aan u doorgeven.

Op 19 november hebben wij een gesprek gehad met de burgemeester en de wethouder wonen. In 
het gesprek heeft u nogmaals een toelichting gegeven op uw situatie. De wethouder heeft toegezegd 
dat er na de inventarisatie opnieuw een gesprek plaatsvindt waarvoor u wordt uitgenodigd. Door de 
burgemeester is aangegeven dat de actie, waarbij de openbare ruimte is ingenomen door een aantal 
caravans, aan de Qorkondelaan deze week moet eindigen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de 
gemeente overgaan tot ontruiming.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.
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