
 

Geachte heer/ mevrouw, 

 

Onze reactie op, bekendmaking van één van de voorkeurslocaties genoemd de Klingelenberg Noord 

te Tuil t.b.v. het realiseren van een woonwagenkamp.  

Graag maken wij u kenbaar dat wij met veel plezier wonen, aan de Kuilenburgsekade te Tuil. Wij zijn 

er ook zeker van overtuigd dat het voor ieder van ons belangrijk is, om in een fijne omgeving te 

mogen wonen.  

Verrassend genoeg, namen wij d.d. 26 mei 2021 deel aan de digitale bijeenkomst. Nadat wij kort 

hiervoor d.d. 11 mei 2021 een schrijven mochten ontvangen, van de gemeente met bovenstaande 

mededeling.   

Onze zorg gaat uit naar de inwoners van Tuil en vragen u als gemeente, hier zorgvuldig mee om te      

gaan. Wat bedoelen wij hiermee, ons allen vroegtijdig te voorzien van alle nieuwe ontwikkelingen en 

informatie. Tuil is een klein dorp, het informeren van alleen direct aanwonenden zoals het schrijven 

van d.d. 11 mei 2021, wekte namelijk kritische reacties. 

Hoe kunt u ons, als inwoner van Tuil gerust stellen?  Tijdens de online bijeenkomst werd de vraag 

gesteld naar een mogelijke inrichting van de voorkeurslocatie Klingelenberg Noord. Het antwoord 

hierop, dit later uit te werken met de betrokkenen. Terwijl in het locatieonderzoek van april 2021 

een situatieschets van de locatie kenbaar is gemaakt. Die indruk werd tijdens de bijeenkomst niet 

afgegeven. Enige transparantie zou zeker op zijn plaats zijn geweest. 

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, daar is alle 

begrip voor. Zoals we hierboven al benoemen, iedereen heeft 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. Nu al is er tussen de bewoners onderling. 

U begrijpt dat wij als bewoners ons zorgen maken, over onze veilige woonomgeving.  

Dit proces na al die jaren in een sneltreinvaart af te willen ronden zonder enige transparantie en 

onzorgvuldigheid, om welke reden dan ook. Is voor geen van de partijen als prettig te ervaren.  

In het locatieonderzoek april 2021 staat betreffende de ander locaties ‘wellicht kan niet verworven 

worden’. Als bewoner vraag ik u om meer duidelijkheid en transparantie te geven betreffende de 

andere twee locaties.  

  

Met vriendelijke groet 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


