Technische vragen
raadsvergadering 19 december 2019
Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Veghel-Zuid, herziening Nederboekt
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Vragen
1. Na de vaststelling van het bestemmingsplan gingen er geruchten dat de
woonwagenbewoners toch niet enthousiast zijn over het verhuizen naar
een ‘reguliere’ woning. Kunt u aangeven in hoeverre bij de betreffende
woonwagenbewoners nog draagvlak is voor de ontwikkeling?
2. U geeft aan dat er in oktober 2019 een brief is gestuurd naar betrokkenen
en omwonenden over de uitspraak. Is vanaf het besluit van de raad in
november vorig jaar en nu nog aanvullend gecommuniceerd en/of
gesproken met omwonenden? Hoe is dat verlopen?

3. Hoeveel woonwagens staan nu op de Nederboekt? En sluit dat aantal aan
op de nieuw te bouwen woningen en de gemaakte afspraken met de
bewoners?

Antwoorden
Naar aanleiding van landelijke protesten was er even
verwarring ontstaan. Vervolgens hebben de bewoners
aangegeven nog steeds achter de ontwikkeling te
staan.
Er zijn sinds de vaststelling enkele bijeenkomsten
geweest met een afvaardiging van de omwonenden.
Na de inrichting van de tijdelijke woonwagenlocatie
hebben de omwonenden zelf aangegeven dat ze een
gezamenlijk overleg niet meer nodig vonden, maar dat
er één op één contact gezocht wordt met de gemeente,
Area of de politie als er zaken spelen. Dat één op één
contact wordt onderhouden.
Er staan 5 woonwagens op de tijdelijke
woonwagenlocatie. Er worden straks 6 woningen
gebouwd. Dit is conform de afspraken die gemaakt zijn
met de bewoners.
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4. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van standplaatsen
voor woonwagenbewoners. Als er nieuwe woonwagens komen, waar
worden deze dan gesitueerd? En bent u voornemens ook deze nieuwe
bewoners een reguliere woonruimte aan te bieden?
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Over een regionaal behoefteonderzoek wordt ambtelijk
gesproken. Daar waar woonwagenbewoners nieuwe
huisvesting vragen, kan het aanbieden van reguliere
huisvesting onderdeel uitmaken van de verkenning.
Primair is het aanbieden van een
woonwagenstandplaats.

