
   
   

 
Gelijke rechten gelden voor iedereen 
 
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 27 februari 2020, 
 
Constaterende dat 

• Zowel de minister als de ombudsman vinden dat de cultuur van woonwagenbewoners 
moet worden gerespecteerd en dus ook hun wens om in een woonwagen te wonen; 

• De minister daarom in het beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsen stelt 
dat gemeenten daarom moeten voorzien in voldoende standplaatsen, zodat 
woonwagenbewoners binnen een redelijke termijn een standplaats kunnen krijgen; 

• In Haarlem momenteel dringend 45 standplaatsen nodig zijn voor woonwagenbewoners , 
en de komende jaren nog eens 26 plaatsen, terwijl er maar 3 à 4 standplaatsen per jaar 
vrij komen; 

• De wethouder daarom tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling van februari 
2020 heeft toegezegd te komen met een actieplan met “ in- en uitbreidingsmogelijkheden 
van het aantal standplaatsen”. 

• Het college echter tegelijkertijd in de in december 2019 uitgebrachte informatienota 
Rijksbeleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid stelt dat er in 
Haarlem weinig ruimte beschikbaar is voor extra standplaatsen; 

• Het college bovendien stelt dat er in Haarlem woonwagenkampen zijn waar regelmatig  
misdrijven worden gepleegd; 

 
Overwegende dat 

• In Haarlem wel ruimte is om 10.000 woningen te bouwen, er daarom ook ruimte moet zijn 
om extra standplaatsen te creëren; 

• Het stigmatiserend is om in een huisvestingsnota te spreken over het crimineel gedrag 
van sommige woonwagenbewoners; als het gaat om huisvesting van de bewoners in het 
gebied van project de Lelie wordt ook niet het veelvuldig voorkomen van criminaliteit 
gebruikt als argument om hen het recht op een woning te ontzeggen; 

• Op verreweg de meeste locaties geen sprake is van criminaliteit en de bewoners van die 
woonwagenkampen hardwerkende Haarlemmers zijn; 

• De gemiddelde wachttijd op een sociale huurwoning 8 jaar bedraagt, gelijke rechten dan 
inhouden dat de wachttijd op een standplaats niet langer dan 8 jaar mag bedragen; 

• Bovendien door het creëren van extra standplaatsen sociale huurwoningen vrijkomen; 
 
Roept het college op om 

• Voor 1 juli 2020 te komen met een plan met bijbehorend tijdpad om het aantal 
standplaatsen in Haarlem op zo kort mogelijke termijn uit te breiden;  

• Elke overbodige verwijzing naar criminaliteit in relatie tot woonwagenbewoners in 
(beleids-) documenten die over wonen en ruimtelijke ordening gaan, zoals de 
“Inventarisatie behoefte Gemeente Haarlem” woonwagenstandplaatsen te vermijden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Frits Garretsen, SP 
Frank Visser, ChristenUnie   


