
Geacht College van B&W,        Beverwijk, 30 april 2021 
 
Middels voorliggend schrijven voorzien wij uw college van enkele vragen betreffende het onderwerp 
Woonwagenstandplaatsen. De vragen betreffen geen Artikel 41 vragen.  
 
In de vigerende woonvisie van de gemeente Beverwijk is het een en ander opgenomen betreffende 
Woonwagenstandplaatsen. Zo wordt o.a. aangegeven dat gemeenten in hun woonbeleid rekening dienen te 
houden met het woonwagenleven van woonwagenbewoners. Voornoemde is gebaseerd op uitspraken van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale 
Ombudsman.  
 
Onderzoek  
In de vigerende woonvisie wordt volgende gesteld: “Om op redelijke termijn in te kunnen spelen op de vraag van 
woonwagenbewoners wordt onderzoek verricht naar hun toekomstige behoefte aan een standplaats. Als we dat 
eenmaal weten, maken we nieuw beleid”. Onlangs hebben wij vernomen dat Companen onderzoek heeft gedaan 
en het document ‘Inventarisatie Behoefte Woonwagenstandplaatsen’ op 20 oktober 2020 heeft opgeleverd. Uit 
het onderzoek van Companen blijkt dat er – binnen de gemeente Beverwijk – een directe vraag van 5 
standplaatsen bestaat. Daarbij dient de komende 5 jaar rekening te worden gehouden met een additionele 
vraag van 2 tot 4 standplaatsen. 
 

1. Zoals hierboven aangegeven is uit onderzoek geconcludeerd dat er een directe vraag van 5 
standplaatsen is binnen de gemeente Beverwijk. Binnen welk termijn verwacht uw college van B&W te 
kunnen voorzien in deze behoefte? 

2. In hoeverre klopt de directe vraag van 5 standplaatsen binnen Beverwijk? Uit onze analyse blijkt 
namelijk dat verschillende mensen hebben aangegeven een standplaats in Heemskerk of Beverwijk te 
willen. Dit terwijl Beverwijk de voorkeur heeft. Op basis daarvan zou een directe vraag van 5 tot 15 
standplaatsen binnen de gemeente Beverwijk bestaan. Graag uw visie hierop.  

3. In hoeverre heeft de gemeente Beverwijk een wachtlijst voor inwoners die aanspraak wensen te maken 
op een woonwagenstandplaats? 

 
3.1. In hoeverre zijn er andere organisaties die een wachtlijst bijhouden van inwoners die aanspraak 

wensen te maken op een woonwagenstandplaats binnen de gemeente Beverwijk? 
3.2. Hoeveel mensen staan er momenteel ingeschreven op de eventuele wachtlijst(en)?  

 
4. In de vigerende woonvisie geeft uw college van B&W aan beleid te gaan maken wanneer onderzoek is 

verricht. Nu het onderzoek op 20 oktober 2020 is opgeleverd stellen wij uw college van B&W graag de 
volgende vraag: Binnen welk termijn en op welke manier bent u voornemens om – op basis van het 
onderzoek van Companen – beleid op te stellen? 

 
4.1. In hoeverre wordt het beleid in samenwerking met belanghebbenden opgesteld? 
4.2. In hoeverre is uw college van B&W voornemens om een locatiestudie uit te voeren voor de 

realisatie van woonwagenstandplaatsen? 
4.3. Waarom wordt het zoeken van een locatie door uw college belegd bij de geïnteresseerde voor een 

standplaats?  
4.4. In hoeverre weegt uw college bij nieuwe grotere ontwikkellocaties af of er ruimte is voor 

woonwagenstandplaatsen? 
4.5. Is het herroepen van de standplaatsenbesluit in de Broekpolder voor uw college van B&W een 

optie? 
 
Graag verneem ik zo spoedig mogelijk uw reactie op de bovenstaande vragen.  
 
Alvast dank.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ali Bal  
Samen Lokaal 


