Overzicht demonstraties en acties van woonwagenbewoners
stand van zaken 14 december 2018
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De Brabantse gemeente Mill en Sint Hubert heeft een
kort geding aangespannen tegen een groep
woonwagenbewoners die sinds 23 september een stuk
grond in Mill bezetten. De gemeente wil dat de
woonwagenbewoners met hun caravans vertrekken. De
woonwagenbewoners voeren actie omdat ze vinden
dat er in de gemeente niet genoeg standplaatsen zijn.
Inmiddels is deze actie beëindigd.
In Spijkenisse demonstreerde een aantal
woonwagenbewoners door het claimen van een
groenstrook. Een caravan van deze
woonwagenbewoners is in brand gestoken, waarna een
bewoner met ademhalingsproblemen overgebracht
moest worden naar het ziekenhuis.
De woonwagenbewoners stopten met de demonstratie
op 30-11-2018. In december bespreekt de gemeente
met de woonwagenbewoners een plan van aanpak
voor het tekort aan standplaatsen. De actie is gestaakt.
De woonwagenbewoners die op een parkeerplaats in
Beek bivakkeerden om aandacht te vragen voor het
tekort aan standplaatsen (in de regio is er is een
wachtlijst van 77 woonwagenbewoners), hebben na
een gesprek met de wethouder op 9 november 2018
besloten terug te gaan naar hun oude plekken. Beek
inventariseert in januari 2019 de hoeveelheid
standplaatsen die nodig zijn specifiek in de gemeente
Beek. De actie is opgeschort.
Er was een demonstratie op het voormalig
woonwagenkamp bij Drachstercompagnie. De actie is
gestaakt.
Sedert 12-10-2018 caravans op afgesloten terrein aan
de Nieuwslagseweg, op voormalig woonwagenkamp,
hier moest men op 25-10-2018 vertrekken (uitspraak
rechter), nu heeft men de demonstratie verplaatst
(zonder overleg met gemeente) naar een openbare
parkeerplaats. De bewoners gaan in februari in gesprek

Leudal

Heerlen

Maastricht

Zoetermeer

Rijssen-Holten

Nuth

Alkmaar

met de gemeente Buren om in Ingen of Maurik een
nieuwe permanente plek te vinden. De actie is
opgeschort.
In het centrum van Heythuysen hebben zo’n dertig
woonwagenbewoners een stuk grond dat de gemeente
te koop heeft gezet voor een aantal dagen bezet. Zij
vroegen hiermee aandacht voor het tekort aan
standplaatsen. Na een toezegging van de gemeente dat
zij medio 2019 in haar nieuwe woonwagenbeleid
rekening gaat houden met de woonwensen van
woonwagenbewoners, is de actie opgeschort.
Woonwagenbewoners voeren al sinds begin oktober
actie voor meer standplaatsen door een terrein aan de
Cronjestraat te bezetten. Heerlen heeft geen grote
bezwaren tegen het uitbreiden van het aantal
standplaatsen voor woonwagens, maar wil daar alleen
onder bepaalde voorwaarden toe overgaan. De actie is
opgeschort.
Sinds 12 oktober demonstratie woonwagenbewoners
op twee plekken in Maastricht vanwege uitsterfbeleid.
De gemeente wilde de betoging verbieden omdat het in
strijd zou zijn met het bestemmingsplan, maar de
voorzieningsrechter wees dit af. In januari is er een
gesprek voorzien tussen de bewoners en de gemeente.
De actie loopt nog.
Woonwagenbewoners uit Zoetermeer voeren actie
tegen de volgens hen slechte behandeling door de
gemeente. De bewoners vinden dat gemeenten meer
standplaatsen moeten creëren. De actie is opgeschort.
Op een woonwagenlocatie aan de Reigerstraat in
Rijssen wordt actie gevoerd. Drie gezinnen, die er met
caravans en een tent zijn neergestreken, willen er een
standplaats. De actie loopt nog.
In Nuth is de entree naar het vroegere kamp aan de
Spoorstraat bezet. Zij wachten volgens een van de
actievoerders al 21 jaar op nieuwe standplaatsen.
Een tiental woonwagenbewoners demonstreerde voor
meer standplaatsen. Nadat de gemeente heeft zich
positief heeft uitgesproken over een extra locatie voor
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de woonwagenbewoners en de woonwagenbewoners
heeft uitgenodigd heeft voor een gesprek, is de
demonstratie opgeschort.
Woonwagenbewoners demonstreren om aandacht te
vragen voor meer standplaatsen.
Demonstratie met twee kampeerwagens en twee
tenten door een groep van ca. 20 voormalige
woonwagenbewoners die een gesprek met de
burgemeester eisten. Dat gesprek heeft
plaatsgevonden. De actie is opgeschort.
Spijtoptanten willen een eigen kamp met zes
standplaatsen. Om deze wens kracht bij te zetten
reizen ze door het dorp. Uiteindelijk besliste de rechter
dat de actie beëindigd moest worden. De actie is
opgeschort.
Demonstratie met spandoeken, de
woonwagenbewoners wensen standplaatsen voor hun
kinderen. De actie loopt nog.
Bewoners in onder andere IJsselstein en Utrecht
hadden gedemonstreerd. Daarmee pleitten ze voor
meer woonwagenplaatsen, omdat volgens de
vereniging duizenden mensen wachten op een
standplaats. Na overleg met de gemeente is de
demonstratie opgeschort.
Demonstratie met spandoeken voor het gemeentehuis
door tientallen boze Sinti. Aanleiding was het recent
afzetten van twee ontruimde vakken terwijl er
onvoldoende vakken zijn. Zij hebben een gesprek gehad
met burgemeester, die verwacht dat de behoefte in
januari duidelijk is. Daarna wordt gekeken wat men kan
doen in regionaal verband.
De actievoerders verblijven op een parkeerplaats bij
een volkstuinencomplex en zeggen pas weg te gaan als
er in Zwolle meer standplaatsen komen. Op korte
termijn 250 staanplaatsen nodig op basis van
inventarisatie woonwagenbewoners. De actie loopt
nog.
Er werd gedemonstreerd omdat de gemeente weigert
standplaatsen aan te leggen. De woonwagenbewoners
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staakten hun demonstratie nadat de gemeente dreigde
met boetes.
In navolging van acties bij tal van woonwagenkampen
elders in het land zijn ook bewoners aan de
Oorkondelaan in de Haarlemse Slachthuisbuurt een
protest begonnen voor meer standplaatsen.
Woonwagenbewoners hebben caravans op de lege
plaatsen gezet om zo aandacht te vragen voor
bewoners die graag op het kamp willen wonen maar
geen toestemming kregen van de gemeente en
woningcorporatie Havensteder. Na een akkoord bereikt
tussen de actievoerders, de gemeente Capelle en
woningcorporatie Havensteder is de actie beëindigd.
Woonwagenbewoners in Boxmeer hebben hun actie
gestaakt. Dat gebeurde na de toezegging van de
gemeente Boxmeer naar een geschikte locatie voor een
woonwagenkamp te zoeken.
Er werd gedemonstreerd met spandoeken omdat de
woonwagenbewoners meer staanplaatsen willen.
Gemeente gaat onderzoeken hoeveel standplaatsen er
nodig zijn. Een amendement met betrekking tot het
opnemen in de Woonvisie van de behoefte aan
woonwagenstandplaatsen is unaniem aangenomen in
de Raadsvergadering.
Ook hier voeren Sinti actie. In Stein bezetten ongeveer
50 Sinti een parkeerplaats vlakbij het gemeentehuis.
Vanwege het tekort aan standplaatsen staan veel
kinderen van Sinti illegaal, men verlangt standplaatsen
en legalisatie door de gemeenten. Er is op 8 november
een gesprek geweest. Stein beoogt een integrale
aanpak van de problematiek van de Sinti en heeft
recent besloten deze aanpak in 2019 door te zetten.

