
 

* https://nos.nl/artikel/2241138-meer-ruimte-voor-woonwagenkampen-uitsterfbeleid-mag-niet-meer.html 

**https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/07/02/beleidskader-gemeentelijk-woonwagen-en-

standplaatsenbeleid/beleidskader-gemeentelijk-woonwagen-en-standplaatsenbeleid.pdf  

*** https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/pers/nieuwe-haagse-coalitie-presenteert-haar-coalitieakkoord.htm (pagina 15) 

 
 

 

 

 
Datum 

4 september 2018 

 

Onderwerp 

Antwoord van het college op de vragen van het raadslid de heer Dubbelaar, 

luidend:  "Meer ruimte voor woonwagenbewoners in Den Haag" 

 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE 

VRAGEN 

 

Ons kenmerk 

SV/2018.436 

RIS300351 

   

 

 

 
Het raadslid de heer Dubbelaar heeft op 10 augustus 2018 een brief met daarin vier vragen aan de 

voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van  het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

1. Is het college bekend met het bericht “Meer ruimte voor woonwagenkampen: 'uitsterfbeleid' 

mag niet meer”?*  

 

Ja. 

 

2. Deelt het college de conclusie dat de overheid zorg dient te dragen voor een goede huisvesting 

voor hun ingezetenen, ongeacht of zij in een woning, woonwagen of woonschip (willen) wonen?  

 

Ja. 

 

3. Is het u bekend hoeveel woonwagenstandplaatsen er momenteel tekort zijn in Den Haag en 

hoeveel mensen hiervan de dupe zijn? Zo nee, is de gemeente bereid om hiernaar onderzoek te 

doen, zodat (bijvoorbeeld via een wachtlijst) in kaart kan worden gebracht hoeveel (extra) 

standplaatsen er in Den Haag nodig zijn?  

 

Ja. Mensen die geïnteresseerd zijn in een standplaats in Den Haag zijn opgenomen in het register 

standplaatszoekenden. Op dit moment bevat deze lijst 130 standplaatszoekenden. 

 

4. Wanneer en hoe gaat het college verder uitvoering geven aan dit nieuwe landelijke 

beleidskader, ook in het licht van het Haagse coalitieakkoord 2018-2022, waarin staat dat er 

rekening wordt gehouden met de “wensen en behoeften van woonwagenbewoners”? ***  

 

In het najaar wordt de raad nader geïnformeerd  hoe het, door het ministerie van BZK opgestelde, 

beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid in het gemeentelijk woonbeleid wordt 

opgenomen.  Hierbij wordt aangesloten bij de in 2017 vastgestelde Woonvisie en het coalitieakkoord. 

Nadere uitwerking zal in overleg met betrokken partijen, waaronder de woningcorporaties, 

plaatsvinden.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 

 


