Grathem, 14 augustus 2017
Geacht college van B en W,
In voorbereiding op de bijeenkomst woonwagenbeleid op woensdag 20
september willen wij graag antwoord op onderstaande vragen. Wij
verzoeken deze antwoorden ook te delen met de andere fracties omdat dit
van belang is bij de besluiten die voor dit beleid gemaakt gaan worden.
1. Wat zijn de verantwoordelijkheden van Nijbod?
2. Wat is het budget dat Nijbod sinds 2010 voor de uitvoering van deze
verantwoordelijkheden heeft gekregen? Graag een overzicht per jaar.
3. Klopt het dat er op dit moment geen groot onderhoud meer wordt uitgevoerd en er
alleen nog maar calamiteitenonderhoud wordt uitgevoerd?
4. Mogen woonwagenbewoners zelf onderhoud aan woonwagen of locatie uitvoeren?
Zo ja, wat zijn dan de voorwaarden of gevolgen?
5. Wie beheert de wachtlijsten van de mensen die in aanmerking willen komen voor
een woonwagenstandplaats?
6. Wie is verantwoordelijk voor de regels van de wachtlijst?
7. Klopt het dat de persoon van de wachtlijst wordt geschrapt indien hij/zij de
aangeboden standplaats weigert? Zo ja, waarom is voor deze regeling gekozen?
8. Is er een termijn waarbinnen iemand moet besluiten of een standplaats wordt
geaccepteerd of geweigerd?
Laatst is een woonwagen in Ell uitgebrand. De Limburger meldde dat het 10 dagen duurde
voordat gas, water en elektriciteit werden afgesloten, ondanks dat er meerdere meldingen
zijn gedaan over deze onveilige situatie. Hierdoor is onnodig een zeer gevaarlijke situatie in
stand gehouden. Ook werd de uitgebrande woonwagen pas na 10 dagen verwijderd.
Daarnaast werd er gezegd dat er geen onderzoek naar de oorzaak van de brand is
uitgevoerd.
9. Wie is verantwoordelijk voor het afsluiten van het gas, water en elektriciteit op deze
locatie?
10. Waarom duurde het 10 dagen voordat deze gevaarlijke situatie is beëindigd?
11. Wie is verantwoordelijk voor het verwijderen van de uitgebrande woonwagen?
12. Waarom duurde het 10 dagen voordat de woonwagen verwijderd werd?
13. Klopt het dat er geen onderzoek is uitgevoerd naar de oorzaak van de brand? Zo ja,
waarom niet? Zo nee, dan willen wij graag dat onderzoek zien.
14. Mogen woonwagenbewoners bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente?
Bijvoorbeeld een besluit aangaande wonen, verblijf, verbouwingen of het afbreken
van bouwwerken?
15. Zo nee, in welke gevallen niet en waarom niet in die gevallen?
Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen.
Met vriendelijke groet,

Kaj Beurskens
Fractievoorzitter D66 Leudal

