
  

N.B. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze nieuwsbrief kunnen er nog enkele fouten in zitten. De nieuwsbrief is enkel 
informatief van aard. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden verbonden. 
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In de vorige nieuwsbrief gaf ik u al aan dat we de huidige situatie van De Griend in kaart willen brengen 

(schouw). Dit is bedoeld om per standplaats inzicht te krijgen in de wat er nu staat. Dit is in 2016 ook al eens 

is gebeurd. Sinds die tijd zijn er echter wel veranderingen geweest. 

Waarom doen we de schouw 

De standplaatsen op de locatie moeten nog een paar jaar mee. De nieuwe locatie wordt onderzocht en 

procedures moeten nog worden doorlopen. Aansluitend wordt er gebouwd. Al met al zal de oplevering van 

de nieuwe locatie dus nog even op zich laten wachten. Daarnaast worden de standplaatsen die op De Griend 

blijven, opgeknapt. Het is dus zaak om inzicht te hebben en houden in de situatie van de huidige locatie. De 

gegevens van de schouw worden ook gebruikt om met de bewoners afspraken te maken. Dit ter 

voorbereiding op de toekomstige verhuizing. Maar ook voor het opknappen van de standplaatsen die blijven. 

Wat gaan we doen 

De standplaatsen worden ingemeten. De bijgebouwen opgenomen en geschetst. In de berging wordt 

gekeken naar de situatie van eventuele gevelkacheltjes, kabels en leidingen. We kijken vooral ook naar de 

elektriciteit. Is alles op orde? Is alles veilig genoeg?  

Wanneer gaan we het doen 

Op woensdag 30 juni tussen 09.00 uur en 17.00 uur zijn wij bij u op de locatie. U zult meerdere mensen aan 

het werk zien. 

Tijdens de schouw praten we u ook bij over het besluit van de gemeenteraad van de avond er voor (dinsdag 

29 juni). 

Vragen  

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de tekst van deze nieuwsbrief of over andere zaken, dan 

kunt u contact opnemen met de heer Jeroen Kemna, coördinator Woonwagenzaken, telefoon / Whatsapp 

06-21409123 of per e-mail kemna@beflex.nl   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter v.d. Bogaert 

Projectleider herstructurering woonwagenlocatie De Griend. 
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