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Inleiding
Het college van B&W heeft medio 2009 voorgesteld om twaalf standplaatsen voor woonwagens te
realiseren op de locatie Vrouwenzandstraat (tussen Kinderparadijs en de weg aan achterzijde flat
Vrouwenzandstraat 51 t/m 155). Om dit voorstel te kunnen uitvoeren, moest het bestemmingsplan van
dit gebied later nog worden aangepast door de gemeenteraad.
Op 29 juni 2009 heeft een informatie-avond over dit punt plaatsgevonden. In de begroting 2011-2014
is op blz. 37 opgenomen dat 1 miljoen euro wordt uitgegeven aan het woonwagenterrein en aan de
renovatie van de huidige terreinen.
Vraag 1
Hoe werd het plan van het college van B&W door de huidige bewoners van het gebied ontvangen?
Welke vervolgstappen met de buurtbewoners hebben er plaatsgevonden? Wat vinden toekomstige
woonwagenbewoners van de locatie?
Antwoord 1
Over de locatie Vrouwenzandstraat heeft een goede informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarbij
de afspraak is gemaakt dat diverse vertegenwoordigers van o.a. (toekomstige) bewoners,
wijkkerngroep, woningcorporatie en Clup bij de nadere inrichting zullen worden betrokken. De
meningen bij de huidige bewoners zijn verdeeld. Hetzelfde geldt voor de woonwagenbewoners.
Vraag 2
De huidige bestemming van het gebied is ‘sportdoeleinden’. Wanneer zal de gemeenteraad een
besluit nemen over het bestemmingsplan van dit gebied?
Vraag 3
Wanneer wordt verwacht dat met de bouw van het woonwagenterrein zal worden begonnen?
Vraag 4
Wanneer zullen de eerste bewoners zich kunnen vestigen op het nieuwe terrein?
Antwoord 2, 3 en 4
Bij de planvorming voor het nieuwe centrum aan de Vrouwenzandstraat werd ervan uitgegaan, dat
voor de herinrichtingsplannen van de bestaande woonwagencentra diverse standplaatsen op dit
nieuwe woonwagencentrum gerealiseerd dienden te worden.
Inmiddels zal in de week van 15 november a.s. worden gestart met de uitvoering van het
herinrichtingsplan voor het woonwagencentrum Veenweidestraat. Dit herinrichtingsplan kan door
omstandigheden, zoals het vertrek van enkele bewoners, zodanig ontwikkeld worden dat voor deze
uitvoering geen standplaatsen op het nieuwe woonwagencentrum noodzakelijk zijn.

Vragen uiterlijk donderdag 08.30 uur in de week vóór de betreffende commissievergadering sturen naar het
e-mailadres van het betreffende forum en bij vragen over agendapunten voor de raad naar het e-mailadres van
de raadsgriffier.
Per onderwerp en/of agendapunt één formulier gebruiken.
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5 februari 2011
vervolgblad 1
Ook voor het woonwagencentrum Slaperdijk geldt, dat door de toevoeging aldaar van één extra
standplaats voor de uitvoering van dat inrichtingsplan geen extra standplaatsen op het nieuwe
woonwagencentrum gecreëerd behoeven te worden. De uitvoering van het centrum Slaperdijk staat
gepland voor het voorjaar 2011.
Voor het woonwagencentrum Akropolishof moet nog een herinrichtingsplan ontwikkeld worden. Het
laat zich echter aanzien, dat voor het brandveilig maken van dit bestaande centrum diverse
standplaatsen op het nieuwe woonwagencentrum noodzakelijk zullen zijn. Hierover zal in het voorjaar
2011 duidelijkheid moeten bestaan.
De omstandigheid dat voor de herinrichting van de woonwagencentra aan de Veenweidestraat en de
Slaperdijk geen extra standplaatsen op het nieuwe woonwagencentrum noodzakelijk zijn, brengt met
zich mee dat het nieuwe woonwagencentrum wellicht kleiner kan worden dan de 12 standplaatsen
waarmee oorspronkelijk rekening werd gehouden.
Vandaar dat nà de ontwikkeling van het herinrichtingsplan voor het Akropolishof in het voorjaar 2011
opnieuw de vereiste omvang van het nieuwe woonwagencentrum en de daarmee samenhangende
financiële consequenties zullen worden bezien.
Afhankelijk van die uitkomst kan daarna de vereiste planologische procedure voor het nieuwe
woonwagencentrum worden gestart.
Vraag 5
In de begroting 2011-2014 is op blz. 37 opgenomen dat 1 miljoen euro wordt uitgegeven aan het
woonwagenterrein en aan de renovatie van de huidige terreinen. Hoeveel van die 1 miljoen wordt
gebruikt voor de aanleg van het woonwagenterrein aan de Vrouwenzandstraat?
Antwoord 5
In de raming is rekening gehouden met een bedrag van € 940.000 voor de aanleg van een
woonwagencentrum met 12 standplaatsen aan de Vrouwenzandstraat.

