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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom,

Inleiding
Tijdens de commissievergadering Stad en Ruimte van 23 mei 2017 is u, bij de behandeling van de raadsmededeling
RMD17-0010, gevraagd uw gevoelens te delen ten aanzien van de realisatie woonwagenlocatie Antwerpsestraatweg.
In deze brief hebben wij uw belangrijkste conclusies en de vervolgafspraken samengevat.

Locatie Antwerpsestraatweg valt af
Ten aanzien van de beoogde woonwagenlocatie Antwerpsestraatweg heeft een duidelijke meerderheid van de fracties
aangegeven deze ontwikkeling los te willen laten. Belangrijkste argumenten voor uw keuze waren de benodigde
financiële middelen en het ontbreken van draagvlak van de omgeving. De realisatie van de locatie Langs de Lijn staat
verder niet ter discussie.

Onderzoek uitbreidingsmogelijkheden aantal standplaatsen
Aan het loslaten van een tweede locatie koppelt een groot aantal fracties een nadere verkenning van de mogelijkheden
om het aantal standplaatsen voor de doelgroep uit te breiden. Dit ook in lijn met de aanbevelingen in het rapport
‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats’ van de Nationale ombudsman.
Wij hebben u toegezegd een inventarisatie van uitbreidingsmogelijkheden op de kleine locaties in de tweede helft van
2017 aan u voor te leggen. Deze uitbreidingsmogelijkheden worden getoetst aan de eerder door de gemeenteraad
vastgestelde uitgangspunten.
Bij de terugkoppeling van de mogelijkheden aan u zullen wij u vragen of u bereid bent om voor deze locaties de
benodigde middelen beschikbaar te stellen en de bestemmingsplanprocedures op te starten.
De afspraak om nieuwe bestemmingsplannen steeds te onderzoeken op de mogelijkheden voor het realiseren van
nieuwe standplaatsen, is eerder gemaakt en blijft gehandhaafd.

Tot slot
Een aantal fracties heeft gevraagd ook vooral door te gaan met het scenario ‘schoon, heel en veilig’. Zoals afgesproken
zullen we de uitvoering daarvan met voortvarendheid voortzetten.
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Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevr. A.M.A. Vrijenhoek de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277 657.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens het college,

Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder.

