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Betreft: Verplaatsing Woonwagenlocatie Waardenburg
Geachte dames en heren,
Op 11 mei 2021 zijn wij per brief geïnformeerd over het opknappen en gedeeltelijk verplaatsen van
de woonwagenlocatie De Griend in Waardenburg. Hierbij zijn drie locaties gevonden voor een
mogelijke nieuwe bestemming, waaronder de locatie Klingelenberg – Noord te Tuil.
Sinds 1,5 jaar wonen wij met heel veel plezier aan de Kuilenburgsekade in Tuil. Na het ontvangen van
de brief en de daarop volgende informatieavond zijn wij zeer bezorgd over de mogelijke komst van 9
woonwagenstandplaatsen in Tuil. Door middelen van deze brief willen wij onze bezorgdheid met
jullie delen.
Locatieonderzoek
In het ‘Locatieonderzoek woonwagenlocatie De Griend in Waardenburg” uit april 2021 is een situatie
tekeningen gemaakt voor de mogelijke voorkeurslocaties. Hierin zijn situatie tekeningen gemaakt
waarbij de twee locaties in Waardenburg zich alleen beperken tot de 9 woonwagenlocaties en de
voorkeurslocatie Tuil verder is uitgewerkt. Wij hadden het zeer op prijs gesteld wanneer hier extra
toelichting op was gegeven. Zeker nu het zichtbaar is dat de locatie in Tuil veel meer ruimte heeft om
te voorzien in woningen en daarmee ook de kans bestaat dat ongewenste uitbreiding van de
woonwagenstandplaatsen zich kan voordoen.
Daarnaast vinden wij dat de opgestelde criteria tot het komen van een voorkeurslocatie niet helder,
transparant en eerlijk zijn. Voor ons gevoel is hierdoor de keuze al gemaakt zonder dat het proces
eerlijk is doorlopen. In het onderzoek staat dat de locatie Klingelenberg – Noord niet te maken zou
hebben met een spuitzone en beschikt over meerdere toegangswegen. Dit is naar ons inziens niet
juist.
Ook staat in de beoordeling vermeld dat het plaatsen van een woonwagenlocatie op de locatie
Klingelenberg – Noord overeenkomt met de woonvisie. In het Woonvisie plan 2020 – 2030 van de
gemeente West Betuwe is terug te lezen dat binnen het drop Tuil behoefte is aan woningen voor
jonge gezinnen en aandacht is voor het mogelijk plaatsen van seniorenwoningen.
Uiteraard weten wij ook wanneer een bestemming nog niet gerealiseerd is, dat het mogelijk is om
een nieuwe uitwerkingsplan vast te stellen. Maar onze conclusie op het verkennend
locatieonderzoek is dat de locatie Klingenberg – Noord de snelste route is voor een mogelijke
realisatie van een woonwagenlocatie. Hierin wordt weinig tot niet stil gestaan bij het feit dat de
directe betrokkenen onvoldoende tijd hebben om in beroep te gaan.

Informatiebijeenkomst
Op 26 mei 2021 hebben wij als direct omwonenden een toelichting gekregen over het plan en
vooronderzoek van de mogelijke woonwagenlocaties via de online informatiebijeenkomst. Tijdens
deze bijeenkomst konden diverse vragen niet concreet beantwoord worden. Meerde malen hebben
omwonenden gevraagd naar de procedure die ons te wachten staat. Helaas is hierop geen helder
antwoord gekomen.
Ook het veto wat de gemeente uit mag spreken na besluit, baart ons grote zorgen. Zelfs als er
weerstand is zal het besluit van de gekozen locatie definitief zijn!
Onrust en ongeregeldheden
Laten we voorop stellen dat wij begrip hebben voor de aanleiding van het verkennend
locatieonderzoek. Iedereen verdient een veilige en goede woning. Ondanks dat de huidige locatie in
Waardenburg, oorspronkelijk 6 standplaatsen en na ongewenste uitbreiding vergroot is naar 15, niet
meer wenselijk is.
Maar vragen over het handhaven van de veiligheid en het borgen van de omvang van de
woonwagenlocatie ten opzichte van het verleden is in deze bijeenkomst niet duidelijk beantwoord.
Hierdoor voelen wij ons niet gehoord en worden onze zorgen op een onveilige leefomgeving niet
weggenomen.
Tot slot
Nadrukkelijk wij willen onze zorgen kenbaar maken dat de veilige leefomgeving, waar wij nu zo fijn
wonen, in het geding komt. Met de snelheid waarmee alles wordt doorlopen, terwijl het dossier al
jaren loopt, lijkt het erop dat de gemeente op korte termijn tot een afronding wil komen.
Hierbij lijkt het erop dat de snelheid ten koste gaat van: het creëren van draagvlak onder de directe
betrokkenen, een goede financiële onderbouwing, transparantie en zorgvuldigheid.
Dit lijkt ons niet de juiste wijze waarop de nieuwe gemeente West Betuwe met de huidige bewoners
van Tuil wil omgaan, toch?
Met vriendelijke groet,

