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Beste Griffie van Wassenaar, en Voorschoten
Ik zou graag mijn zienswijze voor 2021-2025 kenbaar willen maken voor het woonwagenbeleid.
Ik ben voor een uitbreiding sterker nog er moet een uitbreiding komen. Alleen in de huidige vorm van de ideeën
en zienswijze van werkorganisatie duivenvoorde kan ik mij niet vinden.
9 standplaatsen zijn in mijn ogen veel te weinig. Er is een enquete geweest en daar blijkt dat er behoefte is aan
19 standplaatsen.
Ik heb een mail gekregen van dhr
, dat er gekeken moet worden naar een ‘eerlijke’ verdeling van die 9
standplaatsen.
Nou ik kan u zeggen dat zo een eerlijke verdeling niet bestaat. Er word onderling bij bewoners veel kwaad bloed
gezet zo op deze manier.
Zelf ben ik 36 jaar oud en heb 2 zoons, 1 van 11 jaar oud en 1 van anderhalf. Al 18 jaar zwerf ik rond met mijn
woonwagen zonder eigenstandplaats met nooit een uitzicht op een toekomst om een standplaats te krijgen. Ik
heb geprobeerd om in een huis te gaan wonen uit noodzaak en noem maar op. Wij zijn gewoon
woonwagenbewoners en wij kunnen niet anders leven dan op deze manier. Dit is wat wij willen en naar streven,
waar wij als gezin gelukkig van worden.
Toen in 2018 het uitsterfbeleid afgeschaft werd en er een nieuw woonwagenbeleidskader uit kwam kregen wij
hoop, hoop op eindelijk een eigen standplaats. Hoop op een toekomst ook voor de kinderen.
Ik heb brieven geschreven in 2018 met de vraag of Wassenaar bereid was uit te breiden, het antwoord was
Neen.???
De noodkreet ging toen door naar gemeente Voorschoten omdat wij wisten dat daar 4 woonwagenstandplaatsen
verloren zijn gegaan door het uitsterfbeleid.
Ik heb daar ingesproken op de raadsvergadering van B&W, en tot mijn grote verbazing sprak daar wethouder
Cramwinckel ons toe.
Dhr Cramwinckel was behulpzaam en reikte ons een helpende hand toe. Vroeg ons ook of hij ‘de koek wat groter
kon maken’ voor standplaatsen niet in Voorschoten maar dan in omliggende gemeente zoals Wassenaar. Ja dat
was voor ons een schot in de roos mooier kan niet voor ons. Wij zijn tenslotte overbezetters met onze
woonwagen/tourcaravan in Wassenaar al jaren. Onze roots ligt ook daar. Sterker nog de allereerste
woonwagenbewoners van Wassenaar waren mijn overgrootouders
. Zo ver gaan de generaties
al terug voor ons daar. Er is niemand die op de woonwagenkampen staat in Wassenaar wat geen familie is van
ons. Het zijn allemaal kinderen en kleinkinderen van de zussen van mijn overgrootmoeder. Dus tantes van mij
neven en nichten.
De familie banden staan op springen door de strijd voor de standplaatsen, want iedereen wil een standplaats voor
de kinderen en klein kinderen wat logisch is. Vandaar mijn dringende beroep op meer standplaatsen.
En voor de nood behoeftige zoals wij URGENTIE!!!!
Wij staan tegenover
met onze wagen, en zijn afhankelijk van hun voorzieningen zoals stroom en
water toilet en douche. En dat in tijden van Covid 19 ook nog!
Ik heb al meerdere keren contact proberen te leggen op een normale manier met wethouder Cramwinckel, maar
krijg persoonlijk geen gehoor van hem. Wel bericht van
dat wethouder Cramwinckel nog steeds wil
helpen.. Maar waar blijft de hulp dan???????
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Er is ruimte genoeg voor extra standplaatsen. iedergeval maak dan een nood standplaats voor ons zodat we
geholpen zijn. En de tijd dat jullie dan kunnen uitzoeken hoe wat waar en hoeveel standplaatsen kunnen wij dat in
alle rust afwachten.
Wij zien meer in een 3e locatie, en de ruigenlaan zou echte tegenvaller zijn voor ons omdat na mij mening dat te
ver ligt van het centrum voor integratie van de kinderen enz. En onze familie daar al weggegaan is 20 jaar
geleden en dat kamp eigenlijk afgekeurd is. Kijk veel keus hebben wij niet. Wij zijn al blij als we een standplaats
zouden krijgen al zou het zijn op de hei met een hutje op wielen.
Ik ben bang dat ik niet serieus genomen word door de gemeente Wassenaar en dat Wethouder Cramwinckel geen
daad bij zijn woorden kan maken.
Vandaar dat ik een protest actie ben begonnen op
En ik zal als ik ik geen contact kan krijgen met
iemand die mij te woord wil staan ook verder gaan met deze protest actie.
Ik vind dat een simpel dialoog en vooral even met wethouder Cramwinckel toch een kleine moeite is.
Ik ga door nood zelf wel een noodstandplaats aanliggen als niemand mij wil helpen. Ik ga wel alvast beginnen met
wat plantsoen aan de voorkant van het kamp plat te gooien met mijn personeel samen, en ga dat wel ‘kraken’.

Ik ben nu al jaren aan wachten, en niemand behandeld mij met fatsoen terwijl ik keurig alle stappen volg voor
contact. Dhr
negeert mij aan alle mogelijke kanten en het voelt voor mij alsof ik niet van belang ben. Dat
tegendeel zal ik bewijzen. Ik ben de belangrijkste persoon in Wassenaar met de groots mogelijke nood voor een
standplaats. En dat wil ik onder de aandacht brengen, ik heb het geprobeerd meerdere malen goedschiks.
Verder heb ik meerdere journalisten benaderd die ik op de hoogste stel van mij situatie, misschien lezen de
betrokkene wethouders wel de krant ipv mij mails.
Met vriendelijke groet,
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