
 
 
AANGENOMEN UNANIEM.  

 
 

Eigenstandige motie 5. 
Meer standplaatsen voor woonwagens 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 11 juni 2020, 
 
Constaterende dat: 

• De behandeling van de Roosendaalse Woonagenda eerder dit jaar is uitgesteld; 

• De groep woonwagenbewoners in Roosendaal al jarenlang wacht op meer standplaatsen voor 
woonwagens; 

• Bij Sportpark Vierhoeven een voormalig woonwagenpark ligt, dat momenteel niet wordt benut 
maar waar de faciliteiten voor een woonwagenpark al wel aanwezig zijn; 

• Het parkeerterrein van Sportpark Vierhoeven afgelegen ligt en dit de sociale veiligheid rondom 
dit gebied niet ten goede komt met name als het sportpark niet gebruikt wordt; 

 
Van mening zijnde dat: 

• Iedereen recht heeft op onderdak en iedereen keuzevrijheid heeft in de wijze waarop hij of zij wil 
wonen; 

• Een hernieuwde aanwezigheid van woonwagens op het voormalige woonwagenpark bij 
Sportpark Vierhoeven bij kan dragen aan een verhoging van de sociale controle en daarmee de 
veiligheid op en rondom het sportpark; 

 
Overwegende dat: 

• Andere gemeenten - waaronder gemeente Steenbergen en gemeente Bergen op Zoom - actief 
beleid voeren met betrekking tot woonwagenparken, onder meer door de grond van 
woonwagenparken te verkopen aan woonwagenbewoners; 

• De gemeenteraad de portefeuillehouder vooruitlopend op de Woonagenda een opdracht tot het 
creëren van extra standplaatsen voor woonwagens in Roosendaal mee kan geven; 

 
Verzoekt het college om: 
1. Voor 1 oktober 2020 te onderzoeken of op het voormalige woonwagenpark bij Sportpark 

Vierhoeven en/of op andere locaties in de gemeente Roosendaal standplaatsen voor 
woonwagens kunnen worden gerealiseerd;  

2. De uitkomsten hiervan - inclusief de financiële consequenties - kenbaar te maken aan de 
gemeenteraad; 

3. Voor 1 oktober de raad te informeren over de werkwijze van Stichting Woonwagenbeheer Zuid-
West Nederland en firma Nijbod aan wie het beheer van woonwagenparken is uitbesteed;  

4. In de Woonagenda duidelijke beleidskaders op te nemen met betrekking tot woonwagens en 
hierbij de reeds opgedane ervaringen uit andere gemeenten te betrekken; 

 
  

WEZENBEEK 

https://raad.roosendaal.nl/Gemeenteraad/vlp


En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens, 
 
VLP, Evelien van der Star-Deijkers en Alex Raggers 
Fractie Wezenbeek, Jac Wezenbeek 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
SP, Adriënne Maas-Cleeren 
D66, Harm Emmen 
PvdA, Michael Yap 
GroenLinks, Christian Villée 
CDA, Nicole Roeken 
Roosendaalse Lijst, Eric de Regt 
VVD, Kees Verstraten 
 


