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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PVV en BB betreffende 
Woonwagencentrum G.P. Blankmanstraat 
  

 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 10 april 2020 heeft de fractie PVV en BB onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor 
de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Woonwagencentrum G.P. Blankmanstraat. 
Het antwoord vindt u onder de vragen: 
  

 Het college stelt in de beantwoording van onze schriftelijke vragen, dat zij alsnog een 
document boven water hebben verkregen en stelt hierover het volgende : “Daarbij is een 
discrepantie opgemerkt in de inhoud van de verslaglegging. In het door de 
woonwagenbewoners afgegeven verslag staat dat overleg met de woonwagenbewoners zal 
plaats vinden bij invulling van een vrijkomende kavel. In het verslag dat bij de gemeente in het 
archief zit is dit deel over het betrekken van de woonwagenbewoners bij het vrijkomen van een 
kavel niet opgenomen.” Op welk document baseert het college dit antwoord? 
Dat is gebaseerd op een verslag van een informatiebijeenkomst inzake "Verplaatsing 
woonwagencentrum G.P. Blankmanstraat" voor de bewoners ervan op dinsdag 15 november 2005. 
 

 Wij willen u vragen het document waarnaar het college refereert naar ons toe te sturen. 
Bent u hiertoe bereid? 
Wij zijn bereid om u het document waar u om vraagt toe te sturen (bijgevoegd in de bijlage). 

 
 Naast de aan u op 7 maart jl. toegezonden documenten bezitten wij nog een document 

‘Informatief gesprek met vertegenwoordigers van het woonwagencentrum aan de Korvetstraat 
inzake de verkoop van woonwagenstandplaatsen’.Bij 2.2 vindt u duidelijk omschreven dat de 
afspraak wel degelijk voor beide woonwagencentra is gemaakt. Op basis van gevoegd verslag  
vragen wij het college alsnog om de gemaakte afspraken met de bewoners van beide 
woonwagenkampen na te komen. Bent u hiertoe bereid? 
Wij handhaven onze eerdere reactie en zijn in overleg met de woonwagenbewoners. 

 
 Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 28 april 2020 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 
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Informatiebijeenkomst "Verplaatsing woonwagencentrum G.P. Blankmanstraat" voor de bewoners ervan 
op dinsdag 15 november 2005. 

Locatie: kantoor van de afdeling Ruimte, Wonen en Ondernemen. 
Tijd: 19.30-20.45 uur. 
Aanwezig: namens: 
- de bewoners van de woonwagenstandplaatsen G.P. Blankmanstraat 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67. 
- mevrouw J. Donker beleidsadviseur Woonwagenzaken bij PRIMO 
- de heer R. Leijen gemeente Den Helder, projectleider. 
- de heer D. Langeveld gemeente Den Helder, team Planontwikkeling. 
- de heer P.C. Cruijff gemeente Den Helder, team Beleidsontwikkeling. 
Afwezig: de bewoners van de woonwagenstandplaatsen G.P. Blankmanstraat 59 en 69. 
Gespreksleider: de heer R. Leijen voornoemd. 
Verslaglegging: de heer P.C. Cruijff voornoemd. 

J 

1. Opening en mededelingen. 
De heer Leijen heet allen van harte welkom en zet de bedoeling van deze bijeenkomst uiteen: het informeren 
van de bewoners van de planning tussen nu en de daadwerkelijke ingebruikneming van het nieuwe 
woonwagencentrum. Dat doet hij aan de hand van een PowerPointPresentatie. 

2. PowerPointPresentatie "Verplaatsing woonwagencentrum G.P. Blankmanstraat". 
Aan de hand van deze presentatie worden de volgende items behandeld: 
Terugkijken: In februari 2005 ontvingen de bewoners een brief van het gemeentebestuur inzake de stand van 
zaken. In dezelfde maand vonden er gesprekken plaats tussen de gemeente (Geert v.d. Leest) en de 
bewoners. In juli 2005 werden door de gemeente financiële middelen gereserveerd voor de verplaatsing. In 
september 2005 ging het projectteam van start ter realisering van de verplaatsing. In november 2005 
ontvingen de bewoners weer een brief van de gemeente, naar aanleiding waarvan zij nu op deze bijeenkomst 
zijn. 
Planning: 4e kwartaal 2005 schetsontwerp; 4e kwartaal 2005 het ontwerp maken; 4e kwartaal 2005 individuele 
gesprekken met de bewoners; 1e kwartaal 2006 bewonersavond; 1e kwartaal 2006 gemeenteraad; 1e kwartaal 
2006 afronding procedures; medio 2006 start aanleg nieuwe woonwagencentrum. 
Komende periode: maken van het ontwerp; voorbereiden artikel 19 WRO-procedure; afspraken maken over 
huur en verkoop; keuze voor twee woonwagens (grondgebonden?); wachtlijst (vier nieuwe standplaatsen?). 
Risico's: vergunningen en artikel 19 WRO-procedures; bezwaren van omwonenden; gemeenteraad. 
Keuze van het ontwerp: stemmen door middel van hand opsteken; bij gelijk aantal beslist de gemeente. 
Vragen: de bewoners worden in de gelegenheid gesteld hun vragen op tafel te leggen. De gemeente zal 
daarop reageren. 

3. Keuze van het ontwerp. ~ 
De heer Langeveld geeft een toelichting op dertwee etoonde ontwerpen van het nieuwe woonwagencentrum. 
Beide ontwerpen hebben zo hun voor- en nade , zowel voor wat betreft het centrum zelf als ten opzichte van 
de omwonenden tegenover het nieuwe woonwagencentrum. Uitgegaan is van 12x22 meter standplaatsvakken. 
De aanwezige bewoners kiezen unaniem voor het ontwerp met het binnenpleintje. 

4. Vragen van de bewoners. 
Vrees voor meer lawaai van de firma Oosterbeek op de nieuwe locatie. Kan dat lawaai worden 
tegengegaan door middel van een geluidswal? Wordt door de gemeente beoordeeld. 
Hondentraining. Graag ziet men de hondentraining ten noorden van het nieuwe woonwagencentrum 
verdwijnen. De bewoners hebben kleine beestjes, waardoor men conflicten met de honden vreest. De 
gemeente zal dit nagaan. 
Vuilniscontainers. Mogen die naar de andere kant van de weg? De gemeente vindt dat geen probleem. 
Muur om het centrum. De heer G. Reinders (GPS 67) wijst op gemaakte afspraken hieromtrent met Geert 
v.d. Leest. Er zouden twee bergingen bij de woonwagens komen. En er mocht een erfafscheiding van twee 
meter hoog komen, die bij de bouw verbonden zou worden met de bergingen. De bewoners willen namelijk het 
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achterdeel van hun standplaats dicht hebben voor de veiligheid en bescherming van hun spullen. Jos Donker 
bevestigt de gesprekken met Geert v.d. Leest over de muur. Daar heeft zij bijgezeten. De heer Langeveld wijst 
op de zeer hoge kosten voor een muur van 300 meter lang en twee meter hoog. Dat gaat van het budget af 
voor de inrichting van dit nieuwe woonwagencentrum. Dat is zonde en kan met een goedkoper alternatief 
worden gecompenseerd door een hekwerk met begroeiing (klimop) ertegen. Overigens is de wilgenlijn de 
grens van het nieuwe woonwagencentrum. 
Links en rechts toegankelijke woonwagens. De heer G. Reinders adviseert rekening te houden met de 
toegangen van de woonwagens bij het intekenen op de standplaatsen en de aanschaf van woonwagens. Een 
links toegankelijke woonwagen is het beste. 
Het binnenpleintje. Volgens de bewoners is dit moeilijk te verdelen. Op daartoe gestelde vragen stelt de 
gemeente, dat voor het berijden van het pleintje en de weg ernaar toe met een dieplader of een kraan rijplaten 
dienen te worden neergelegd. Dat hoeft geen probleem te zijn, want het gaat dan immers om een tijdelijke, zo 
niet eenmalige handeling. 
Huurovereenkomsten. Mevrouw F. Reinders (GPB 65) wil op het nieuwe woonwagencentrum opnieuw een 
afzonderlijke huurovereenkomst voor haar standplaats en de woonwagen. De gemeente stelt dit afhankelijk 
van het beleid van de woningcorporatie die eigenaresse/beheerder van haar standplaats en woonwagen wordt 
(bij voorkeur Woningstichting Den Helder). 
Wie mogen standplaatsen kopen? De gemeente zal eerst de huidige zittende huurder in de gelegenheid 
stellen zijn nieuwe woonwagenstandplaats te kopen. Er zal geen medewerking verleend worden aan het kopen 
van meerdere woonwagenstandplaatsen door eenzelfde persoon. Uiteraard is het de vrijheid van een huidige 
zittende huurder om van een andere huidige zittende huurder geld te lenen voor het kopen van de nieuwe 
woonwagenstandplaats. Woonwagenstandplaatsen die niet verkocht kunnen worden door de gemeente aan 
de huidige zittende huurders worden in eigendom en beheer overgedragen aan bij voorkeur een 
woningcorporatie. Daaromtrent zijn al onderhandelingen gaande met Woningstichting Den Helder. 
Vereniging van eigenaren. De bewoners vragen of het toegestaan is zo'n vereniging op te richten. Zij mogen 
verwachten, dat de gemeente een dergelijk initiatief zal toejuichen, overeenkomstig verenigingen van 
eigenaren van woonruimten elders in deze gemeente. 
Aanschaf huurwoonwagens door de gemeente. Mevrouw Reinders adviseert deze wagens zo spoedig 
mogelijk te bestellen wegens een levertijd van minstens tien maanden. 
Aanvullende opmerkingen: de heer G. Reinders vindt nu het belangrijkste wat er op het nieuwe 
woonwagencentrum komt te staan in combinatie met de gevraagde erfafscheiding. 

5. Sluiting. 
De heer Leijen bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en het prettige verloop van deze bijeenkomst. Begin 
volgend jaar zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden. Hij gaat nu het traject in van individuele gesprekken 
met de bewoners en het bouwtraject. Niets meer aan de orde zijnde, sluit hij deze bijeenkomst. 
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