
 
Amendement Woonwagenlocatie De Griend 
 
Agendapunt:  13 (bespreekstuk 2021/063) 
Datum:  29 juni 2021 
Onderwerp:  Verkennend locatieonderzoek woonwagenlocatie De Griend 
 
 
De Raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 29 juni 2021 
 
Besluit 
Het beslispunt 2 uit het Raadsvoorstel Verkennend locatieonderzoek woonwagenlocatie 
De Griend te laten vervallen. Als nieuw beslispunt 2 in te voeren: 

2. De volgende locaties uit te werken: uitbreiding van de huidige locatie De Griend, 
Heideweg nabij huisnummer 2 en De Vergt (terrein achter de Coöp). Een en 
ander in afstemming met woningcorporatie De Kernen, woonwagenbewoners en 
omwonenden, zodat de raad kan besluiten over de definitieve locatiekeuze. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Fractie ChristenUnie  Fractie SGP  Fractie Dorpsbelangen 
 
Toelichting 

• De drie voorkeurslocaties die naar voren komen uit het verkennende 
vooronderzoek stuiten alle op forse bezwaren en mogelijke juridische 
procedures. Daardoor is het twijfelachtig of de plannen op korte termijn kunnen 
worden verwezenlijkt, terwijl iedereen daar wel bij gebaat is.  

• Uitbreiding op de bestaande locatie verdient daarom in ieder geval nader 
onderzoek. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat geluidsoverlast 
door de spoorlijn voor meer inwoners in onze gemeente geldt. 

• De omgeving Waardenburg Noord is een gebiedsvisie met participatie over de 
invulling van de omgeving toegezegd. Als de locatie Heideweg in het 
vervolgtraject als voorkeurslocatie wordt benoemd, zal dit moeten passen in die 
gebiedsvisie die zorgvuldig en voortvarend ter hand genomen moet worden. 

• Locatie De Vergt is een nog te ontwikkelen locatie. De woonwagenlocatie zou hier 
geïntegreerd kunnen worden in de te plannen woningbouw, een en ander in 
overleg en afstemming met de projectontwikkelaar. 

• Het onderwerp is op dit moment bespreekbaar. Het zou kunnen dat er ergens een 
locatie wordt aangedragen (bijvoorbeeld een bedrijf wat wil verplaatsen of 
perceel grond wat geschikt is). Het zou mooi zijn dat dergelijke initiatieven vanuit 
Waardenburg ook een kans zouden krijgen. 

• Eenieder is gebaat bij een duidelijke beslissing over de locatiekeuze. Het is 
daarom van belang dat dit onderzoek voortvarend ter hand genomen wordt en 
indien mogelijk uiterlijk in oktober a.s. afgerond is.   


