Amendement: “Samen wonen” regelen we “samen met woonwagenbewoners”
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 1 juli 2021, gehoord hebbende
de beraadslaging over de Onderzoek nieuwe woonwagenlocaties,
Constaterende dat:
• De wachtlijst voor woonwagenstandplaatsen zelfs langer is dan voor de sociale huurwoningen in
Haarlem;
• Op de huidige woonwagenlocaties per woonwagen 200m2 , inclusief verkeersruimte, parkeren
etc., beschikbaar is;
• Op 200m2 in deze stad 2 grondgebonden woningen worden gebouwd.
• De ruimte voor alle woonvormen erg beperkt is.
Overwegende dat:
• We inwoners van deze stad zoveel mogelijk gelijke kansen in de stad willen geven;
• De omvang van 200m2 per standplaats beperkt de mogelijke nieuwe locaties of uitbreidingsopties
voor nieuwe standplaatsen;
• De bewoners van de woonwagenstandplaatsen aangeven, dat het belangrijkste cultuurkenmerk
t.a.v. de woonwensen is het bij elkaar wonen en daardoor samen te kunnen leven;
• Samen naar kansen zoeken betekend: gemeente samen met woonwagenbewoners en samen met
omwonenden, dus de participatie bij deze opgave de basis is en moet zijn om tot aanvaardbare
oplossingen te komen.
Besluit:
In de Onderzoeksopzet locatieonderzoek nieuwe woonwagenlocaties, 1e alinea blz.2 ´
“Locatie. Een locatie moet voldoen aan een minimum omvang. Uitgangspunt is dat er ruimte is voor
minimaal drie standaardstandplaatsen van 20m x 10m. Daarnaast is enige ruimte nodig om de
woonwagenlocatie goed in te passen in de omgeving.”
De 2e zin te vervangen door:
“Uitgangspunt is dat een woonwagenlocatie groot genoeg is voor het inpassen van minimaal 3
standplaatsen geschikt voor 3 of meer huishoudens.”
Aanvullend:
in de tabel aangaande de criteria waaraan de locaties worden getoetst, op blz. 2, in de rij Locaties, in
de 3e kolom:
“Minimaal 3 standplaatsen en minimum oppervlak van 65m x 15m of 35m x 25m”
Te vervangen door:
“een woonwagenlocatie waar minimaal 3 standplaatsen geschikt voor 3 of meer huishoudens.”
En gaat over tot de orde van de dag.
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