Tuil, 21 juni 2021

Geachte mevrouw, heer,
Hierbij onze reactie op de bekendmaking van één van de voorkeurslocaties genoemd de
Klingelenberg Noord te Tuil t.b.v. het realiseren van een woonwagenkamp.
Wij wonen met veel plezier aan de Kuilenburgsekade te Tuil. Wij willen hier ook graag met veel
plezier blijven wonen.
Ik heb deelgenomen aan de digitale bijeenkomst van 26 mei 2021 nadat wij kort hiervoor d.d. 11 mei
2021 een schrijven mochten ontvangen van de gemeente met bovenstaande mededeling.
Onze zorg gaat uit naar alle inwoners van Tuil en vragen u als gemeente hier zorgvuldig mee om te
gaan. Wij vinden het vreemd dat alleen de direct omwonenden van de voorkeurslocatie
geïnformeerd zijn en mochten deelnemen aan deze bijeenkomst. Dit wekt geen vertrouwen!
Tijdens de online bijeenkomst werden de meeste vragen niet direct beantwoord en werd verwezen
naar een vervolgonderzoek. Ook werd de vraag gesteld naar een mogelijke inrichting van de
voorkeurslocatie Klingelenberg Noord. Het antwoord hierop was om dit later uit te werken met de
betrokkenen. In het locatieonderzoek van april 2021 is reeds een situatieschets van de locatie
kenbaar gemaakt. Dit is ons niet verteld. Enige transparantie zou zeker op zijn plaats zijn geweest. Ik
heb in de week na de bijeenkomst hierover een e-mail gestuurd naar de heer Van den Bogaart maar
heb tot op heden nog geen antwoord mogen ontvangen dit terwijl hij aangaf altijd bereikbaar te
zijn?? Dit geeft zeker geen vertrouwen van mijn kant.
De bewoners van de Griend geven aan niet te willen verhuizen naar een andere locatie buiten
Waardenburg. In de online bijeenkomst werd er aangegeven dat er geen voorkeur is. Het
locatieonderzoek van april geeft ook hierin andere informatie.
Er moet iets gedaan worden aan de huidige woonwagenlocatie voor deze bewoners, dat snappen wij
ook. Zoals we hierboven al gezegd wordt heeft iedereen recht op een fijne woonomgeving.
Echter de huidige situatie tussen de woonwagenbewoners die wordt omschreven in het
locatieonderzoek van april 2021 zoals hieronder vermeld: “De onderlinge verstandhouding tussen
beide groepen is dermate slecht dat bij elkaar huisvesten van deze groepen op termijn leidt tot een
veiligheidsrisico”. U begrijpt dat wij als bewoners ons zorgen maken over onze veilige
woonomgeving.
Waarom moet dit proces nu ineens in sneltreinvaart afgerond worden? Het baart ons zorgen dat dhr.
Van den Bogaart aangeeft dat het bij voorkeur eind september al afgerond moet zijn.
Dit bevordert de zorgvuldigheid niet en wordt door ons niet als prettig ervaren. Zeker niet omdat wij
nu pas bij het proces betrokken worden en dan ook nog met (foute?) onvolledige informatie.
Wij verzoeken u het proces transparant en eerlijk te doorlopen en alle betrokkenen hierin (tijdig)
mee te nemen. Tevens verzoeken wij u om iedereen te voorzien van dezelfde en juiste informatie.
Met vriendelijke groet,
Bewoner van Tuil

