Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van de bekendmaking van de voorkeurslocatie voor een deel van de
woonwagenbewoners uit Waardenburg, sturen wij u deze brief.
Middels een brief in de brievenbus werden wij kort voor een ingeplande zoomvergadering
verrast met de boodschap dat de grond in Klingelenberg Noord een van de voorkeurslocaties
is voor vestiging van een deel van de woonwagenbewoners uit Waardenburg.
Allereerst is er, volgens het rapport, in 2016 toezegging gedaan dat de nieuwe standplaatsen
in Waardenburg gevestigd zouden worden. Waarom wordt er geen gevolg gegeven aan deze
toezegging?
De woonwagenbewoners hebben volgens eerdere documenten zelf ook te kennen gegeven in
Waardenburg te willen blijven wonen.
Uiteraard gunnen wij de woonwagebewoners een fijne veilige plek om te wonen. Echter uit
eerder rapport blijkt dat er sprake is van een dermate slechte onderlinge verstandhouding
waarbij intimidatie, ruzies en soms fysiek geweld plaatsvindt. Tevens wordt gemeld dat het
langer samenleven zou leiden tot een veiligheidsrisico.
Hoe kunt u met deze voorkennis tot een overweging komen een groot deel van deze bewoners
te plaatsen in een rustige jonge nieuwbouwwijk, grenzend aan een basisschool?
Welke acties onderneemt de gemeente om draagvlak te bevorderen? Het gebrek aan
handhaving in het verleden geeft geen vertrouwen.
Wat ook geen vertrouwen geeft is het feit dat een meer dan 20 jaar slepende kwestie nu op
korte termijn afgerond moet worden. Wij zijn dusdanig laat op de hoogte gesteld en maken
ons zorgen omdat de verwachting zeer aanwezig is dat het fysieke geweld en onveiligheid
meeverhuizen.
Graag verzoeken wij de gemeenteraad op alle vragen en onduidelijkheden te reageren
alvorens er overgegaan wordt tot een besluit en tevens de begroting voor dit project
(nogmaals) onder de loep te nemen. Er is een bedrag beschikbaar voor dit project, echter zal
dit niet kostendekkend zijn wanneer het in Klingelenberg gevestigd wordt. Om nog maar niet
te spreken over wat de gemeente aan inkomsten misloopt voor de betreffende grond. Dit
graag nader onderzoeken.
Wij maken ons grote zorgen of de gemeente waarde hecht aan draagvlak onder de inwoners
van Tuil en verzoeken u met klem hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan en een ieder hier
uitgebreid over te informeren voor er overhaaste besluiten worden genomen.
Bij voorbaat dank.
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In afwachting van uw uw reactie.
Inwoners

