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Woonwagenkamp Schaapdijk, Arnhem 1973

Een woord vooraf
Voor u ligt het verslag van de peiling van de woonwensen van woonwagenbewoners in Arnhem. In
januari 2017 hebben de gemeente Arnhem en de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en
Portaal formeel de opdracht gegeven om de woonwensen van woonwagenbewoners te bevragen en
vast te leggen. Deze opdrachtverlening is het gevolg van het overlegtraject rondom de woonvisie, en
hiermee samenhangend de prestatieafspraken, van de gemeente Arnhem. Als een van de
gesprekspartners was daar ineens een groep woonwagenbewoners en lieten zij steeds hun stem
horen: “wij zijn ook bewoners van Arnhem en wij hebben ook onze woonwensen.”. Met als gevolg
dat de gemeente Arnhem officieel heeft uitgesproken geen uitsterfbeleid te hanteren. En daarmee
was de toon gezet: woonwagenbewoners maken onderdeel uit van de bevolking van Arnhem.
In dit verslag wordt steeds gesproken over woonwagenlocatie (of -locaties) en wordt de woorden
kamp en kampen bewust gemeden. Enerzijds vanwege de beladen geschiedenis van de Sinti en Roma
gedurende de Tweede Wereldoorlog. Anderzijds omdat het woord kamp de associatie heeft met iets
tijdelijks: iets wat van korte duur is en altijd al bedoeld is om na verloop van tijd op te doeken. Terwijl
de woonwagenlocaties deze associatie al lang niet meer hebben: ze gaan al tientallen jaren mee en
voor bewoners is het de bedoeling dat ze er altijd zullen blijven. Van iets tijdelijks is dus al lang geen
sprake meer. Het is dus wellicht tijd om het woord woonwagenkamp te laten varen. Zeg maar te
laten wegrijden richting de horizon.
Het Huurdershuis heeft in een vroeg stadium kennis gemaakt met een aantal sleutelfiguren van de
Arnhemse woonwagenbewoners. Met plezier heeft Het Huurdershuis met hen te maken gehad
gedurende het overlegtraject rondom de Arnhemse Woonvisie en prestatieafspraken. Tijdens de vele
bijeenkomsten, maar ook op vele andere momenten gedurende deze periode. Met plezier zag Het
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Huurdershuis er ook op toe dat er aandacht kwam voor de woonwagenbewoners. Wat resulteerde in
een heuse prestatieafspraak en een vraag vanuit de corporaties en gemeente om de woonwensen
van woonwagenbewoners te onderzoeken. Dit is gebeurd door de woonwensen van
woonwagenbewoners te peilen in groepsinterviews en vragenlijsten. Dit verslag is een weergave van
de mening van woonwagenbewoners.
Voor we verder gaan wil ik graag een aantal mensen bedanken.
Dank aan gemeente Arnhem en in het bijzonder Gerrie Elfrink en Geert Ritsema als wethouders
Volkshuisvesting. En aan de corporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal. Omdat jullie het in
Arnhem anders willen gaan doen.
Dank aan de woonwagenbewoners in Arnhem voor de leuke, ontroerende, leerzame, grappige en
interessante gesprekken en informatie die jullie mij hebben meegegeven.
Dank aan Thea van Vulpen die al jarenlang de landelijke vereniging voor Sinti, Roma en
Woonwagenbewoners ondersteunt en de allereerste en o zo belangrijke stap heeft gezet: namelijk
de gemeente bellen en de woonwagenbewoners op de kaart zetten als gesprekspartners rondom de
Arnhemse Woonprincipes. Aan Lammert Brink en Jopie Brink van de Dordrechtweg. Samen met
Pietso vanaf het begin betrokken en onvermoeibaar steeds maar weer opnieuw elk overleg en elke
bijeenkomst bezoeken en van zich laten horen: op een ongedwongen, oprechte en vaak humorvolle
wijze. Aan Frans “Sjangela” Weis voor zijn prachtige muzikale bijdragen en voor het feit dat hij de
woonwagenbewoners in huizen vertegenwoordigd: mensen die er alles voor over hebben om terug
te keren naar wonen in een wagen.
En tot slot: grote dank aan Nino “Pietso” Halberstadt. Aan hem wil ik dit verslag opdragen. De
verbindende factor, de ambassadeur van de woonwagenbewoners in Arnhem. Overal was hij bij, als
een echte heer was hij elke keer tot in de puntjes verzorgd. Met verhalen over het verleden en de
hoop dat de toekomst anders zou worden. Met de overtuiging dat de toekomst anders zou moeten.
Het was een intensief traject en het is zeer, zeer spijtig dat hij het resultaat en vervolg niet meer mag
meemaken. Maar op een wolkje kijkt hij mee. Pietso, het was een voorrecht.
Ik wens u veel leesplezier.
Sylvita Meertens, bewonersadviseur Het Huurdershuis
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Hoofdstuk 1 – Uitgangssituatie woonwensenpeiling
Uit de offerte “woonwensenonderzoek woonwagenbewoners Arnhem”:
1.1 Probleemstelling:
Door bewoners van de woonwagenlocaties in Arnhem is in het overlegproces rondom de Arnhemse
Woonvisie aangegeven dat er een te kort aan standplaatsen is. Zij geven aan dat er veel meer vraag
dan aanbod is waardoor veel bewoners genoodzaakt zijn om in een huis te gaan wonen, soms zelfs
buiten Arnhem. Daarnaast zijn de standplaatsen te klein ten opzichte van de wagens van deze tijd,
waardoor de wagens erg dicht op elkaar staan. Tot slot hebben zij aangegeven dat er nauwelijks tot
geen onderhoud aan de standplaatsen, de bergingen en de locaties (en directe omgeving) gedaan
wordt.
1.2 Doelstellingen:
1. Het maken van een gedegen analyse van de huidige situatie en de wenselijke situatie voor
de doelgroep.
2. Naar aanleiding van deze analyse een gezamenlijk gedragen toekomstvisie ontwikkelen wat
betreft woonwagenstandplaatsen en woonwagenlocaties in Arnhem.
3. Het aangaan van een constructief, respectvol en prettig overlegproces van de betrokken
partijen.
4. Bij de doelgroep draagvlak voor en betrokkenheid creëren bij het onderzoek.
1.3 Doelgroep:
Bewoners van woonwagenlocaties (bestaande woonwagenbewoners) en bewoners met de wens
om naar een woonwagenlocatie terug te keren (in deze offerte genoemd ‘zelf-wenselijke
woonwagenbewoners’). Het gaat er hierbij om dat, indien zij niet woonachtig zijn in een
woonwagen, zij wel geboren zijn in een woonwagen. De doelgroep is op te delen in 3 deelgroepen:
bewoners met een Sinti- en Roma-achtergrond (dit zijn specifieke etnische groepen) en
zogenaamde reizigers. Deze laatste groep betreft mensen met een Nederlands etnische
achtergrond waarvan (voor)ouders op een gegeven moment in een woonwagen zijn gaan wonen
(bijvoorbeeld vanwege hun toenmalige beroep). Wat verder van belang is, is dat het gaat om
bewoners die woonachtig zijn in Arnhem.
1.4 Onderzoeksvraag en deelvragen:
In het onderzoek naar de woonwensen staat de volgende onderzoeksvraag centraal:
Wat zijn in Arnhem de woonwensen van (toekomstige) woonwagenbewoners met betrekking tot
het aantal en de minimale grootte van de standplaatsen, en de voorzieningen op en rondom de
woonwagenlocaties?
Deze onderzoeksvraag leidt tot de volgende deelvragen:
1. Wat is de huidige situatie in Arnhem, hoeveel standplaatsen worden jaarlijks te huur
aangeboden op entree.nl, hoeveel reacties komen hierop en hoe wordt de standplaats
uiteindelijk verhuurd?
2. Hoeveel bewoners hebben de behoefte om op een woonwagenlocatie te (blijven) wonen?
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3. Welke wensen hebben deze bewoners ten opzichte van het wonen op een
woonwagenlocatie?
4. Hoeveel locaties en standplaatsen zijn er in de regio Arnhem en kunnen deze locaties de
eventuele woonwensen aan?
1.5 Dataverzameling:
1. Analyse van het vooronderzoek, onderzoek naar de huidige situatie van de Arnhemse
woonwagenlocaties en –bewoners, en analyse van de cijfers van Enserve.
2. Het houden van interviews met bewoners van de diverse woonwagenlocaties (woonwensen
van de groep bestaande Woonwagenbewoners).
3. Het verspreiden van schriftelijke enquêtes aan woonwagenbewoners die woonachtig zijn in een
huis (woonwensen van de groep zelf-wenselijke Woonwagenbewoners).
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Hoofdstuk 2 – woonwagenlocaties en standplaatsen
In Arnhem zijn 14 woonwagenlocaties waarvan de standplaatsen in het bezit zijn van de drie grootste
corporaties (Portaal, Vivare en Volkshuisvesting, hierna genoemd drie Arnhemse corporaties). In het
schema staan de locaties vermeld met daarbij het aantal standplaatsen die tot die locatie behoren.
(Bron: informatie van gemeente Arnhem)
Naam locatie
Immerlooplein
Dordrechtweg
Erasmussingel
Bethaniënstraat
Merwedestraat
Meliskerkestraat
Klingelbeekseweg
Frieslandsingel
Groningensingel
De Pas
Ir. Molsweg
Huissensedijk
Joris van den Haagenlaan
Gelderse Rooslaan
TOTAAL

Aantal standplaatsen
8
11
15
11
9
9
3
7
12
15
14
6
3
5
128

Woningcorporatie
Volkshuisvesting
Vivare
Vivare
Volkshuisvesting
Vivare
Volkshuisvesting
Volkshuisvesting
Portaal
Vivare
Vivare
Volkshuisvesting
Portaal
Vivare
Volkshuisvesting

In de prestatieafspraken wordt het volgende aantal standplaatsen benoemd:
Woningcorporatie
Volkshuisvesting
Vivare
Portaal
TOTAAL

Aantal standplaatsen
46
65
13
124

Er is een verschil te constateren van 4 standplaatsen tussen het aantal dat we krijgen als we alle
standplaatsen per locatie bij elkaar optellen (128) en het aantal optellen dat de woningcorporaties
hebben laten opnemen in de prestatieafspraken (124). Dit verschil is te verklaren doordat deze 4
standplaatsen particulier eigendom zijn, wat betekent dat ze ooit verkocht zijn aan de bewoner. Deze
standplaatsen liggen op de locatie Ir. Molsweg (één standplaats) en de Meliskerkestraat (drie
standplaatsen). Voor beide locaties geldt dat de resterende standplaatsen in het bezit zijn van
Volkshuisvesting. Er is door mij besloten om alle 128 standplaatsen te benaderen in het onderzoek.
Deze bewoners maken namelijk onderdeel uit van de gemeenschap van die locatie, ook al zijn het
feitelijk geen huurders van de betreffende woningcorporatie.
Daarnaast bestaat er in Arnhem ook een locatie waarvan de standplaatsen allemaal particulier
eigendom zijn. Deze locatie heeft geen onderdeel uitgemaakt van (dit deel van) de
woonwensenpeiling. De redenen hiervoor zijn:
1) Er waren geen gegevens van deze locatie paraat;
2) Een onderdeel van de peiling betreft het onderhoud van de locatie door de
woningcorporaties en dit is niet van toepassing op deze locatie;
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Hoofdstuk 3 – woonwagenbewoners
3.1 Dataverzameling nader toegelicht
Er is op twee verschillende manieren data verzameld van bewoners: door middel van
groepsinterviews en schriftelijke vragenlijsten. Alle woonwagenlocaties zijn uitgenodigd voor een
groepsinterview dat plaatsvond in een kantoorruimte in het Bruishuis. Van de interviews zijn
opnames gemaakt, met toestemming van de aanwezigen. Er is vanwege verschillende redenen als
eerste stap van dataverzameling gekozen voor interviews:
1) Om mensen van de verschillende locaties te leren kennen en ervoor te zorgen dat ze bekend
werden met de woonwensenpeiling en met de persoon die de peiling zou gaan uitvoeren;
2) Als inspiratie voor de vragen voor de schriftelijke vragenlijst.
Nadat de interviews hadden plaatsgevonden hebben alle bewoners van de 14 woonwagenlocaties
een schriftelijke vragenlijst ontvangen. De vragenlijsten zijn na een aantal weken bij bewoners
opgehaald. Als vervolgstap zijn diverse personen benaderd die afkomstig zijn van een
woonwagenlocatie maar momenteel in een huis wonen. De contactgegevens zijn verstrekt door de
deelnemers van de eerste vragenlijst (oftewel bewoners van woonwagenlocaties).
Twaalf van de 14 locaties zijn op de uitnodiging ingegaan om in gesprek te gaan. Alleen de locaties
Immerlooplein en Joris van der Haagenlaan hebben hier geen gehoor aan gegeven. Gemiddeld waren
van elke locatie 5 bewoners aanwezig. De groepsgesprekken hadden als doel om met bewoners in
gesprek te gaan over hun standplaats, hun wagen, hun locatie en de woonwagencultuur. Bij veel van
de gesprekken waren sleutelfiguren van de doelgroep aanwezig.
Vervolgens zijn de vragenlijsten samengesteld. Deze vragenlijsten zijn ook met de sleutelfiguren
besproken en naar aanleiding daarvan aangepast. Ook hebben de sleutelfiguren geholpen met de
verspreiding van de vragenlijsten.
3.2 Algemene gegevens standplaatsen en bewoners
Van de 128 standplaatsen hebben bewoners van 73 van deze standplaatsen de vragenlijst ingevuld.
Het gaat hierbij om 57 % van het totaal aantal standplaatsen. Dit houdt in dat 43 % de vragenlijst niet
heeft ingevuld.
Van de 73 vragenlijsten is volgend op de vraag “naam huurder (hoofdhuurder huurcontract)” bij het
onderwerp “geslacht” 41,1 % man en 53,4 % vrouw aangekruist. In 5,5 % van de gevallen is hier niets
aangekruist of is zowel man als vrouw aangekruist. Van de vragenlijsten is in twee gevallen sprake
van eigendom van de standplaats. In deze gevallen praten we dus formeel niet over een
hoofdhuurder huurcontract. Op deze vragenlijsten is zowel man als vrouw aangekruist. Gezien het
feit dat zij geen hoofdhuurder huurcontract kunnen zijn is deze keuze te begrijpen.

VERSLAG PEILING WOONWENSEN WOONWAGENBEWONERS ARNHEM - SYLVITA MEERTENS HET HUURDERHUIS

9
februari ’18

geslacht deelnemers

deelnemende
bewoners

6%
deelnemende
bewoners

43,0%

vrouw

41%
57,0%

53%

man
onbekend

niet
deelnemende
bewoners

3.3 Deelnemers per locatie
Een van de vragen van de vragenlijst betreft het adres van de deelnemer. Alle vragenlijsten zijn
voorzien van een adres. Van twee locaties is sprake van een 0 % respons wat de vragenlijst betreft.
Het gaat hierbij om Joris van der Haagenlaan en Gelderse Rooslaan. Bewoners van de Gelderse
Rooslaan hebben wel deelgenomen aan het groepsinterview. Dit houdt in dat in de gehele peiling
alleen van locatie Joris van der Haagenlaan geen respons is gekomen. In de onderstaande tabel is te
lezen hoeveel van de standplaatsen van een locatie hebben deelgenomen aan de vragenlijst, en om
welk percentage het gaat.
Woonwagenlocatie
Immerlooplein
Dordrechtweg
Erasmussingel
Bethaniënstraat
Merwedestraat
Meliskerkestraat
Klingelbeekseweg
Frieslandsingel
Groningensingel
De Pas
Ir. Molsweg
Huissensedijk
Joris van der Haagenlaan
Gelderse Rooslaan

Aantal standplaatsen
5 van de 8 plaatsen
4 van de 11 plaatsen
5 van de 15 plaatsen
7 van de 11 plaatsen
7 van de 9 plaatsen
9 van de 9 plaatsen
3 van de 3 plaatsen
6 van de 7 plaatsen
7 van de 12 plaatsen
8 van de 15 plaatsen
8 van de 14 plaatsen
3 van de 6 plaatsen
0 van de 3 plaatsen
0 van de 5 plaatsen

Percentage plaatsen locatie
62,5 %
36,4 %
33,3 %
63,6 %
77,8 %
100 %
100 %
85,7 %
58,3 %
53,3 %
57,1 %
50 %
0%
0%

Er zijn een aantal mogelijke verklaringen te noemen waarom bewoners niet hebben deelgenomen
aan de vragenlijst. Allereerst is de vragenlijst uitgebreid en dit kan mensen hebben ontmoedigd. Ook
wordt het nodige aan informatie gevraagd en dat wekt wantrouwen op. “Wat wordt gedaan met
deze informatie?”. Van diverse bewoners heb ik teruggekregen dat er het nodige wantrouwen over
(overheids)instanties heerst onder woonwagenbewoners. Daarnaast kan het zijn dat
laaggeletterdheid een rol heeft gespeeld. Tot slot is het een mogelijkheid dat bewoners van mening
zijn dat, als er al anderen van die locatie hebben gereageerd, zij dat niet hoeven te doen omdat de
mening van die locatie dan toch al bekend is. Hierbij kan ook hebben meegespeeld dat er gesprekken
hebben plaatsgevonden waarbij mensen ook hun mening hebben kunnen geven (dan wel door zelf
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aanwezig te zijn of doordat ze vertegenwoordigd zijn door andere bewoners). Een aantal van deze
verklaringen zijn tijdens het ophalen van de vragenlijsten, de verschillende gesprekken of tijdens
andere contacten door bewoners geuit.
3.4 Leeftijdscategorieën deelnemers
De deelnemers zijn in de volgende leeftijdscategorieën te verdelen: 20 t/m 30 jaar, 31 t/m 40 jaar, 41
t/m 50 jaar, 51 t/m 60 jaar en 61+ jaar. Daarnaast is er een categorie leeftijd onbekend.
Leeftijdscategorie
20 t/m 30 jaar
31 t/m 40 jaar
41 t/m 50 jaar
51 t/m 60 jaar
61 + jaar
Leeftijd onbekend

Aantal
8
9
20
15
20
1

Percentage
11 %
12,3 %
27,4 %
20,5 %
27,4 %
1,4 %

Het is opvallend dat de categorie 41 t/m 50 jaar en de categorie 61 + jaar eruit springen qua
percentage. Bijna 60 % van alle deelnemers valt onder een van deze categorieën.

Leeftijdcategorie
1,4%

11,0%
20 t/m 30 jaar

12,3%
27,4%
20,5%

31 t/m 40 jaar
41 t/m 50 jaar

27,4%

51 t/m 60 jaar
61 + jaar
onbekend

Als we inzoomen op de categorie 61+ jaar dan is deze groep verder te verdelen in 61 t/m 70 jaar, 71
t/m 80 jaar en 81 t/m 90 jaar.
Leeftijdscategorie
61 t/m 70 jaar
71 t/m 80 jaar
81 t/m 90 jaar

Aantal
11
7
2

Percentage
55 %
35 %
10 %

3.5 Partners en leeftijden
Van de 73 deelnemers geven in totaal 31 personen aan dat ze geen partner hebben. Het gaat hierbij
om 42,5 % van het totale aantal. In één geval is het onbekend of er een partner is en in het ander
geval is onbekend welke leeftijd de partner heeft.
Van het resterende aantal van 41 deelnemers is de leeftijd van de partner als volgt verdeeld:
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Leeftijdscategorie partner
20 t/m 30 jaar
31 t/m 40 jaar
41 t/m 50 jaar
51 t/m 60 jaar
61 + jaar
Leeftijd onbekend

Aantal
4
4
17
7
8
1

In bijna ¾ van de gevallen is het leeftijdsverschil tussen deelnemer en partner kleiner dan 4 jaar.
3.6 Inwonende kinderen
In 34 van de 73 gevallen is er sprake van inwonende kinderen. Het gaat dan om in totaal 61 kinderen.
Op de vraag “Willen zij later in een eigen woonwagen wonen?” wordt in alle 34 gevallen met “ja”
geantwoord. Door een fout in de vragenlijst is er geen duidelijk onderscheid te maken tussen
kinderen die jonger en ouder dan 18 jaar zijn. Daardoor kan nu niet gezegd worden op welke termijn
deze kinderen het ouderlijk huis zullen verlaten. Gekeken naar de leeftijd van de ouders is in ieder
geval het volgende te zeggen:
Leeftijdscategorie ouders
20 t/m 30 jaar
31 t/m 40 jaar
41 t/m 50 jaar
51 t/m 60 jaar
61 + jaar

Aantal
7
7
14
5
1

In ieder geval zal in het geval van de leeftijdscategorieën 20 t/m 30 jaar en 31 t/m 40 jaar in het
overgrote deel gaan om kinderen jonger dan 18 jaar. In het geval van de leeftijdscategorieën boven
de 51 jaar zal het in het overgrote deel gaan om kinderen ouder dan 18 jaar.
3.7 Familie in huizen
Bij het onderwerp “Kinderen boven 18 jaar die in een huis wonen” geven 30 personen het antwoord
ja, 35 het antwoord nee en geven 8 personen geen antwoord.
Bij het onderwerp “Kinderen die in een huis wonen en terug willen naar een woonwagen” geven 35
personen het antwoord ja, 25 het antwoord nee, 12 personen geven geen antwoord en een persoon
heeft geen mening.
Opmerkelijk in de beantwoording is dat bij het tweede onderwerp meer personen ja antwoorden
dan bij het eerste onderwerp. Daarnaast geven minder personen het antwoord nee dan bij het
eerste onderwerp. Dit verschil zou te verklaren kunnen zijn doordat voor de deelnemers niet
duidelijk was wat precies bedoeld werd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de term kinderen breder
geïnterpreteerd is dan zoals bedoeld, namelijk hun eigen kinderen. Deelnemers kunnen gedacht
hebben dat hiermee ook de kinderen van bijv. directe familie bedoeld werd.
Bij beide onderwerpen is gevraagd naar aantallen. Iemand heeft hierbij 30 en respectievelijk 20
ingevuld, wat het hierboven gestelde onderschrijft. In totaal gaat het bij het eerste onderwerp om
82 en bij het tweede om 73. Ook zijn er in plaats van cijfers antwoorden gegeven als “veel”, “zat
mensen” en “allemaal!”.
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Bij het onderwerp “andere familie en kennissen die in een huis wonen en terug willen naar een
woonwagen” geven 52 personen het antwoord ja, 17 personen nee en geven 4 personen geen
antwoord. Hierbij gaat het om in totaal 229 personen. Ook hier is een aantal keer andersoortige
antwoorden gegeven, zoals “veel”, “meerdere”, “genoeg” en “allemaal”. Ook vermeld een persoon
“20 gezinnen”. Dit aantal is niet bij het totaal opgeteld omdat het niet duidelijk is om hoeveel
personen het dan gaat. Bij het totaal van 229 is het van belang te vermelden dat het niet duidelijk is
dat het gaat om 229 verschillende personen, of dat het mogelijk is dat verschillende deelnemers
dezelfde personen bedoelen. Gezien het feit dat het bij woonwagenbewoners ook gaat om familiaire
verbanden, is de kans aanwezig dat het niet gaat om 229 verschillende personen.

familie in een huis
4

ANDERE FAMILIE IN HUIS DIE TERUGWILLEN

17

1

12

KINDEREN IN HUIS DIE TERUGWILLEN

52
25

35

8

KINDEREN IN HUIS

30

0
geen mening

10

geen antwoord

20
nee

35

30

40

50

60

ja

Steekproefsgewijs zijn een beperkt aantal familieleden die momenteel in een huis wonen met een
afwijkende vragenlijst benaderd. Aan hen is gevraagd wat zij van hun huidige woonsituatie vinden.
Allen geven aan dat zij ongelukkig zijn en het liefst terugkeren naar een woonwagen. Het merendeel
is zelfs bereid om in de omgeving van Arnhem te gaan wonen als dat zou betekenen dat ze weer in
een woonwagen zouden kunnen wonen. Ook al wonen ze soms jaren in een huis. Ook zeggen ze zeer
regelmatig bij familie die op een woonwagenlocatie wonen op bezoek te gaan, soms wel dagelijks.
3.8 De woonwagencultuur
In de interviews is uitvoerig gesproken over de woonwagencultuur en waarom woonwagenbewoners
zo graag in een woonwagen willen wonen. Ook in de vragenlijsten is ernaar gevraagd. Eigenlijk geeft
iedereen aan in een woonwagen te willen wonen omdat zij erin geboren zijn. Het is wat ze kennen en
ze willen niet anders. “Liever in een wagen dan in een villa.” Een gedeelte van de mensen geven
hierbij heel duidelijk aan dat het gaat om de wagen zelf. Antwoorden als “Ik voel me opgesloten in
een huis” en “de muren komen op me af in een huis” worden hierbij regelmatig gegeven. Een
iemand noemde hierbij specifiek dat hij ten alle tijden in een ruimte op verschillende manieren naar
buiten moet kunnen kijken en in contact moet staan met buiten en dat dit in een huis niet het geval
is. In een aantal gevallen is echter ook specifiek benoemd dat bewoners ook best in een huis zouden
kunnen wonen, maar dan wel met familie. In een van deze gesprekken is specifiek een vergelijking
gemaakt met een bungalowpark. Bij deze mensen gaat het dus echt om het samen met elkaar zijn,
wat het belangrijkste onderdeel is van de woonwagencultuur en het meest door bewoners benoemd
wordt. Het samen zijn en de saamhorigheid wordt vaker genoemd dat het daadwerkelijke wonen in
een wagen.
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Toch wordt er ook veel gesproken over vroeger en hoe er vroeger echt gereisd werd. Een aantal van
de oudere bewoners vertelt dan bijvoorbeeld over hoe ze vroeger door het land trokken. Dit gaf een
gevoel van vrijheid en dat wordt ook vaak benoemd als onderdeel van de woonwagencultuur.
Daarmee samenhangend benoemen bewoners dat ze elkaar accepteren en dat iedereen zichzelf kan
zijn. Dit is ook een vorm van vrijheid.
Wat ook vaak ter sprake komt, is dat de woonwagenbewoners zich gediscrimineerd voelen. Dat was
vroeger al zo, toen ze soms onder politiebegeleiding de gemeentegrenzen moesten verlaten als de
tijd gekomen was om te gaan. Woonwagenbewoners werden toen al niet geaccepteerd en voelen
zich nog steeds niet geaccepteerd in de Nederlandse samenleving. In verschillende interviews is ook
ter sprake gekomen of mensen van buitenaf (burgers) wel bij hen welkom zijn. Dan wordt vaak
gezegd dat bijv. buren zeker welkom zijn en soms geven mensen daar dan voorbeelden van. Bijv. dat
zij buurkinderen uit hebben genodigd om op de locatie te komen spelen. En eigenlijk geven ze dan
ook meteen aan dat deze kinderen dat dan niet mochten van de ouders. Ook wordt regelmatig
benoemd dat er goede contacten zijn met de buurt, maar dat buren wel op afstand blijven.
Een ander opvallend onderdeel van de woonwagencultuur is de zorg voor en controle van de
kinderen. De kinderen komen eigenlijk niet van de locatie af, hooguit de tijd dat zij op school
doorbrengen. Woonwagenbewoners houden hun kinderen dicht bij zichzelf, voor de veiligheid. De
kinderen en ouders zijn zeer hecht met elkaar en brengen dus veel tijd door met elkaar. Wanneer de
kinderen ouder (en volwassen) zijn, is deze behoefte er nog steeds en deze is wederzijds. De
kinderen willen ook het liefst bij de ouders in de buurt zijn. Wanneer kinderen niet op dezelfde
locatie wonen of in een huis wonen, wordt gezegd dat ze eigenlijk dagelijks bij hun ouders te vinden
zijn. Veel vaker dat in hun eigen woonruimte.
Een belangrijk onderdeel van de cultuur is het voor elkaar zorgen. Eigenlijk benoemen ze allemaal,
zowel in de interviews als in de vragenlijsten dat “we voor elkaar zorgen op een kamp en iedereen
zichzelf kan zijn”. Wanneer mensen mantelzorg nodig hebben dan nemen de familieleden deze op
zich. Het lijkt soms alsof de woonwagencultuur geromantiseerd wordt maar bij doorvragen blijkt dat
mensen ook heel realistisch zijn. Er wordt openlijk benoemd dat het zeker voorkomt dat er ruzie is of
dat mensen niet met elkaar kunnen opschieten. Maar de rode draad in hun verhaal is toch die
saamhorigheid en acceptatie van elkaar. Als er problemen zijn, dan lossen ze het zelf op. “Wat op het
kamp gebeurd, blijft op het kamp”.
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Hoofdstuk 4 – standplaatsen en woonwagenlocaties
4.1 Oppervlakte en aantal standplaatsen
Het is opvallend dat er de afmetingen van de standplaatsen erg verschillen. In 12 gevallen is er sprake
van een standplaats die groter is dan 200 m2. Hiervan zijn twee 600 m2 (20 bij 30) en één is 400 m2
(20 bij 20). Twee zijn groter dan 300 m2. De rest schommelt rond de 200 m2. Achttien personen
hebben niets ingevuld.
De volgende locaties hebben standplaatsen groter dan 200 m2: Erasmussingel, Bethaniënstraat,
Merwedestraat, Groningensingel, De Pas en Ir. Molsweg.
De afmeting die het meest zijn ingevuld, zijn die van 8 bij 20 en 9 bij 20 m2. Het gaat in beide
gevallen om een aantal van 7 keer. De kleinste standplaats is 7 bij 15 en is 105 m2 en is gelegen op de
locatie Huissensedijk. Opvallend is dat de bewoner bij de afmeting een vraagteken heeft gezet, wat
suggereert dat deze persoon twijfelt over de afmeting.

oppervlakte standplaats in m2
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Op de vraag “Vindt u dat uw standplaats groot genoeg is?” hebben 54 personen “nee” geantwoord,
18 personen “ja” en één bewoner heeft hier geen antwoord op gegeven. Als belangrijkste reden
waarom de standplaats niet groot genoeg is, wordt genoemd dat de wagens dicht op elkaar staan.
Brandveiligheid is voor veel bewoners belangrijk om hierbij te noemen. Daarop volgend hebben veel
bewoners het over het gebrek aan privacy.
Bij de vraag hoe groot de standplaats dan zou moeten zijn, geven 35 personen geen antwoord. Dat
betreft bijna de helft van de participanten (48 %). Verder valt ook op dat ook hier veel verschillende
afmetingen worden genoemd, variërend van 10 bij 15 meter (het kleinste oppervlakte) tot 25 bij 25
meter (het grootste, maar liefst 625 m2).
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Op de vraag “Zijn er voldoende standplaatsen in Arnhem?” geven maar liefst 72 personen het
antwoord “nee” en één persoon geeft hier aan “geen mening”.
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Vervolgens wordt er een verscheidenheid aan antwoorden gegeven op de vraag “hoeveel
standplaatsen moeten er volgens u bijkomen in Arnhem?”. Veel bewoners noemen hier geen cijfer
maar geven antwoorden als “genoeg voor iedereen”, “genoeg voor de vraag” e.d. Ook wordt
regelmatig genoemd dat er genoeg moeten zijn voor kinderen en/of kleinkinderen. Als er wel een
aantal wordt genoemd, dan wordt het vaakst het getal 50 genoemd, gevolgd met het getal 100. Twee
maal wordt gesproken over verdubbelen van het huidige aantal standplaatsen.
4.2 Beschikbaar komen standplaatsen door “natuurlijk verloop”
Een van de corporaties heeft in het tussentijds overleg aangegeven dat zij graag zouden willen weten
hoeveel standplaatsen door natuurlijk verloop ter beschikking komen. Hierbij zijn de volgende
aandachtspunten van belang:
1) De woorden “natuurlijk verloop” is geïnterpreteerd als “door overlijden”. Belangrijk hierbij
op te merken is dat er theoretisch allerlei redenen kunnen zijn waarom een standplaats vrij
komt. Zoals dat ook geldt voor het ter beschikking komen van andere woonruimte. Mensen
kunnen bijvoorbeeld van woonruimte veranderen door scheiding, werk, samenwonen, etc.
Kijkende naar de doelgroep en de standvastigheid van woonwagenbewoners, juist door de
familiaire verbanden die bewoners van een locatie volgens eigen zeggen vaak met elkaar
hebben, wordt in deze peiling ervan uitgegaan dat deze redenen veel minder vaak zullen
voorkomen dan bij het ter beschikking komen van andere woonruimte. Vandaar dat gekeken
wordt naar ter beschikking komen van standplaatsen door overlijden.
2) Voor het beantwoorden van de vraag is het van belang om te kijken naar de
levensverwachting van mensen in Nederland. Door de huidige leeftijd met de
levensverwachting van die leeftijd te vergelijken kunnen conclusies worden getrokken met
betrekking tot het ter beschikking komen van standplaatsen.
3) Verder is van belang te weten of er sprake is van een inwonende partner die als
medehuurder geregistreerd staat.
4) Tot slot is in het overleg niet gespecificeerd op welke periode de vraag betrekking heeft.
Gekozen is om te kijken naar de periode nu tot 35 jaar.
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De vraag “Hoeveel standplaatsen komen door natuurlijk verloop ter beschikking?” is niet volledig te
beantwoorden is door louter naar de resultaten van dit woonwensenpeiling te kijken. Dit heeft de
volgende redenen:
1) Zoals al eerder benoemd hebben bewoners van 73 van de 128 standplaatsen de vragenlijsten
ingevuld. Dit betreft 57 %. In 43 % van de standplaatsen is dus niet bekend wat de leeftijd is
van de hoofdhuurder en de eventuele partner. Voor deze groep is het dus niet mogelijk om
de vergelijking te maken tussen leeftijd en levensverwachting.
2) Uit gegevens van bijv. het CBS blijkt er een relatie tussen levensverwachting en opleiding.
Mensen met een hogere opleiding hebben een hogere levensverwachting. Dit kan wel 6 jaar
schelen (tussen een lager opgeleide en hoger opgeleide). Uit verschillende bronnen is te
herleiden dat het opleidingsniveau van woonwagenbewoners laag is. Echter is er in dit
peiling niet specifiek gevraagd naar opleiding. Dat betekent dat niet zomaar de conclusie kan
worden getrokken dat de woonwagenbewoners in Arnhem laag zijn opgeleid. Daarmee kan
de factor opleiding niet meegenomen worden.
3) In de vragenlijst is niet gevraagd of de partner ook geregistreerd medehuurder is. Dit is van
belang omdat als de hoofdhuurder komt te overlijden, in het geval er een medehuurder is,
de standplaats op naam komt te staan van die medehuurder. De standplaats komt dan dus
niet ter beschikking voor standplaatszoekenden. Dat zou dan pas gaan gelden op het
moment dat de medehuurder ook komt te overlijden. In de onderstaande vergelijking is
ervan uitgegaan dat als er geen sprake is van een partner of dat die geen medehuurder is.
Voor een objectieve beantwoording van de vraag over natuurlijk verloop zijn meer gegevens nodig
dan die voorhanden zijn. Er is echter wel iets te zeggen over de leeftijd van de deelnemers in relatie
tot de gemiddelde levensverwachting van Nederlanders. En daarmee over het natuurlijk verloop van
de standplaatsen die door de deelnemers worden bewoond. Maar daarbij wel in acht nemend de
bovenstaande aandachtspunten.
Bij een leeftijd van 50 jaar (peildatum 31-12-2017) wordt een man gemiddeld 82 jaar en 2 maanden
en een vrouw 84 en 10 maanden. De gemiddelde levensverwachting neemt met elke leeftijd een
aantal maanden toe. Dat wil zeggen dat de levensverwachting bij een leeftijd van 51 jaar hoger ligt
dan die bij 50 jaar. De levensverwachting wordt bepaald op basis van de sterfterisico’s per leeftijd.
Bij een maximale tijdsperiode van 35 jaar kunnen we kijken naar de leeftijdscategorieën 51 – 60 jaar,
61 – 70 jaar, 71 – 80 jaar en 81+ jaar. Het gaat hierbij om de leeftijd van de hoofdhuurders.
Aangezien 53 % van de deelnemers vrouw is, wordt gekeken naar de gemiddelde levensverwachting
van een vrouw van die betreffende leeftijdscategorie.
Leeftijdscategorie
51 t/m 60 jaar
61 t/m 70 jaar
71 t/m 80 jaar
81 t/m 90 jaar

Gemiddelde levensverwachting
85 jaar en 3 maanden
86 jaar en 2 maanden
88 jaar en 9 maanden
92 jaar en 5 maanden

Standplaats beschikbaar over
Tussen 34 en 25 jaar
Tussen 25 en 16 jaar
Tussen 17 en 8 jaar
Tussen 11 en 2 jaar

Wanneer we kijken naar het aantal personen in die leeftijdscategorie dan blijkt het volgende:
Leeftijdscategorie
51 t/m 60 jaar
61 t/m 70 jaar
71 t/m 80 jaar
81 t/m 90 jaar

Aantal standplaatsen
15
11
7
2

Standplaats beschikbaar over
Tussen 34 en 25 jaar
Tussen 25 en 16 jaar
Tussen 17 en 8 jaar
Tussen 11 en 2 jaar
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Tussen nu en 15 jaar kunnen we ervan uitgaan dat er maximaal 9 standplaatsen vrij komen door
overlijden. Tussen de 15 en 35 jaar komen er maximaal 26 standplaatsen vrij. In totaal gaat het om
35 standplaatsen die binnen 35 jaar vrij kunnen komen door overlijden van de hoofdhuurder.
Bronnen:
https://www.rekenkeizer.nl/pensioen-aow-leeftijd/hoe-oud-word-ik-je-levensverwachting-cbs-bij-overlijden
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2011/47/levensverwachting-ouderen-sterk-gestegen

4.3 Verdeling bestaande standplaatsen
In principe wordt een standplaats die weer in de verhuur gaat via Entree.nu aangeboden aan de
woningzoekenden in de regio Arnhem-Nijmegen. Iedere woningzoekende kan reageren op een
standplaats en deze wordt vervolgens verhuurd aan degene met de langste woonduur (mits er geen
sprake is van voorrang van woningzoekenden met urgentie).
De deelnemers is gevraagd wat zij denken dat er gebeurd met een standplaats die vrijkomt. De
antwoorden zijn in 6 categorieën te verdelen: opnieuw in verhuur, uitsterfbeleid, naar “vreemden”,
anders, geen idee en geen antwoord. Onder de term ‘uitsterfbeleid’ vallen alle antwoorden waarin
wordt gezegd dat de standplaatsen (oftewel vakken zoals de woonwagenbewoners deze noemen)
onbruikbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van betonblokken.
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Zowel antwoorden die vallen onder ‘uitsterfbeleid’ en ‘opnieuw in de verhuur’ zijn 16 keer gegeven.
Daarnaast geven 12 deelnemers geen antwoord op deze vraag. Opvallend is verder ook dat in 10
gevallen geantwoord wordt dat de standplaats naar “vreemden” of “buitenstaanders” gaat. Hiermee
wordt bedoeld dat ‘burgers’ (oftewel mensen die geen historie met het wonen in een woonwagen
hebben) de standplaats krijgen. Het is interessant nader te onderzoeken in hoeverre dat werkelijk
het geval is. Vermoedelijk valt dit namelijk in de werkelijkheid mee.
Onder de categorie ‘anders’ vallen een verscheidenheid aan antwoorden. Zo wordt er een aantal
keer gedacht dat de standplaats wordt verkocht. Daarnaast geven een aantal mensen antwoord alsof
hen gevraagd is wat zij vinden dat er zou moeten gebeuren met een standplaats.
Vervolgens is de deelnemers gevraagd wat er volgens hen zou moeten gebeuren met een standplaats
die vrijkomt. Bij deze vraag is sprake van 4 antwoordmogelijkheden. Daarnaast is er sprake van een
5e antwoordmogelijkheid omdat er in sommige gevallen geen antwoord is gegeven.
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wenselijke situatie vrijgekomen standplaats
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In vijf van de acht antwoorden die onder de categorie ‘anders’ vallen hebben de deelnemers twee
antwoorden gegeven, namelijk zowel het antwoord ‘familie’ als ‘verloten’. In een enkel geval wordt
specifiek benoemd dat de standplaats eerst aan familie wordt aangeboden, en anders verloot moet
worden onder mensen die op een wachtlijst staan.
4.4 Verdeling nieuwe standplaatsen bestaande locatie
Op de vraag “Stel er komen nieuwe standplaatsen bij een bestaand kamp bij. Hoe zouden deze
verdeeld moeten worden?” heeft ook de overgrote meerderheid geantwoord dat deze verdeeld
zouden moeten worden onder familieleden van de bewoners van dat kamp (in 57 gevallen, dus in
ruim 78%). Opvallend is verder ook dat hier niemand het antwoord geeft om de standplaatsen te
verloten onder mensen die op een wachtlijst staan. Dit antwoord wordt overigens wel genoemd in
combinatie met het antwoord ‘familie’ waarbij meerdere bewoners expliciet benoemen dat eerst de
standplaats verdeeld moet worden onder familieleden en daarna pas moet worden verloot. Dit geldt
in 7 van de 12 antwoorden die onder de categorie ‘anders’ vallen.
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4.5 Verdeling standplaatsen nieuwe locatie
In de vragenlijst is ook de vraag gesteld “Stel er komt een heel nieuw kamp bij in Arnhem. Hoe
zouden de standplaatsen hiervan verdeeld moeten worden?”.
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Waar bij de eerdere vragen over bestaande standplaatsen en nieuwe standplaatsen bestaand kamp
nauwelijks sprake was van het antwoord “verloten onder mensen op een wachtlijst”, is dit antwoord
hier beduidend vaker gegeven. Ook zien we in de beantwoording van deze vraag ‘familie’ vaker
terugkomen, ook was het geen directe antwoordmogelijkheid. Vijfentwintig van de 35 deelnemers
die “anders’’ geantwoord hebben, hebben hierbij expliciet genoemd dat zij vinden dat de standplaats
naar ‘familie’ moet gaan. Soms wordt ook expliciet benoemd dat het dan gaat om familie die
gedwongen in een huis wonen. Vaker wordt gezegd dat het dan gaat om inwonende kinderen (of
kleinkinderen) van bewoners van andere kampen.
4.6 De woonwagenlocaties
Er zijn in de vragenlijst vragen gesteld die te maken hebben met: de standplaats, de berging, het
groen rondom de woonwagenlocatielocatie en de locatie an sich.
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Opvallend is dat het overgrote deel van de deelnemers niet tevreden is. Op de vraag “Bent u
tevreden over hoe uw standplaats erbij ligt?” geven 52 personen het antwoord “nee” (71 %). Op de
vraag “Bent u tevreden over hoe uw berging met sanitair erbij ligt?” is het antwoord in 48 gevallen
“nee” (66 %). Op de vraag “Bent u tevreden over hoe het groen rondom het woonwagenkamp wordt
onderhouden?” geven 52 personen het antwoord “nee” (71 %). En op de vraag “Bent u tevreden
over hoe het woonwagenkamp erbij ligt?” geven 43 personen het antwoord “nee” (60 %).
Verderop in het verslag is per locatie ingezoomd op wat bewoners hebben geantwoord.
4.7 Behoefte kopen standplaats
Aan de deelnemers is gevraagd of er interesse is om hun standplaats te kopen. Van de deelnemers
geeft bijna 44 % aan dat zij inderdaad interesse hebben om de standplaats te kopen. In de interviews
is hier ook over gesproken. Mensen geven dan vaak het antwoord dat er niets gedaan wordt aan
onderhoud en dat zij de standplaats en de woonwagenlocatie zelf onderhouden. “Als ik dat dan toch
zelf moet doen, dan kan het vak net zo goed van mij eigen zijn.” Ruim 26 % geeft het antwoord ‘weet
ik niet’. Ruim 20 % geeft als antwoord nee. Opvallend bij deze vraag is dat in een aantal gevallen
deelnemers hun antwoord specifiek toelichten, en waarbij in 4 van de 6 gevallen een opmerking
wordt gemaakt die specifiek gaat over vervuilde grond. In elk van deze gevallen gaat het om
bewoners van de locatie Bethaniënstraat.

wens om standplaats te kopen
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4.8 Behoefte aan huurwagens
Aan de deelnemers is gevraagd of zij behoefte hebben aan een huurwagen en of zij denken dat
anderen behoefte hebben aan een huurwagen. Wanneer zij het hebben over anderen dan denkt een
fors gedeelte van de deelnemers dat er behoefte is aan huurwagens. Het gaat hierbij om ruim 90 %.
Regelmatig wordt hierbij de jeugd of jonge mensen benoemd omdat die nog niet de financiële
middelen hebben om een wagen te kopen. In de interviews werd hierbij ook regelmatig benoemd
dat bewoners geen hypotheek kunnen krijgen om een woonwagen te kopen, wat betekent dat de
koop van een wagen volledig uit eigen financiële middelen moet worden betaald.
Wanneer het gaan om de deelnemers zelf geeft maar 30 % aan behoefte te hebben aan een
huurwagen. Daarnaast geven 5 personen (gecategoriseerd onder het “anders” in de grafiek) bij deze
vraag specifiek het antwoord dat zij nu geen behoefte hebben, maar later misschien wel omdat ze
dan bijv. gepensioneerd zijn en de financiële middelen niet hebben om hun wagen op te knappen of
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te vervangen. In de interviews is door verschillende mensen benoemd dat woonwagens op een
gegeven moment “op” zijn en vervangen moeten worden. Dit zou sneller het geval zijn dan met een
huis van baksteen of beton.

Behoefte aan huurwagens
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Hoofdstuk 5 – de locaties ingezoomd
De woningcorporaties hebben gevraagd om op de verschillende locaties in te zoomen over de ligging
en of het mogelijk is om de locaties uit te breiden. Er is een (visuele) “quickscan” gemaakt per locatie
door de volgende vragen te beantwoorden:
a)
b)
c)
d)

Wat is te zeggen over bebouwing, wegen e.d. in de directe omgeving?
Is de omliggende grond in particulier bezit, bezit van woningcorporatie of gemeentebezit?
Is er gebaseerd op deze informatie ruimte tot uitbreiding van de locatie?
Hoe beantwoorden de bewoners van die locatie de vragen over de mogelijkheden van
uitbreiding van hun eigen kamp?

Er heeft geen verder planologisch onderzoek plaatsgevonden naar toekomstige bouwplannen in de
directe omgeving van de woonwagenlocaties. Dit is echter wel noodzakelijk.
Naast bovenstaande informatie per locatie wordt ook ingezoomd op wat bewoners verder hebben
benoemd over hun woonwagenlocatie, hun standplaats en het groen in hun directe leefomgeving,
over het oppervlakte van de standplaatsen en het wenselijke oppervlakte en over de interesse om
een standplaats te kopen.
1. Frieslandsingel
2. Huissensedijk
3. De Pas
4. Dordrechtweg
5. Erasmussingel
6. Groningensingel
7. Joris vd Haagenlaan
8. Merwedestraat
9. Ir. Molsweg
10.Immerlooplein
11.Gelderse Rooslaan
12.Meliskerkestraat
13.Klingelbeekseweg
14.Bethaniënstraat
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5.1 Frieslandsingel
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De woonwagenlocatie
Frieslandsingel is
gelegen in de buurt
Holthuizen die
onderdeel uitmaakt van
de wijk Vredenburg /
Kronenburg. De locatie
bevat 7 standplaatsen.
De bewoners van 6
standplaatsen hebben
deelgenomen aan de
enquête, oftewel 85,7%
van het aantal
standplaatsen van deze
locatie.
Verhuurder: Portaal

a) Er is sprake van bebouwing in de directe omgeving, namelijk aan de rechterzijde van de
locatie en linksboven aan de achterzijde (vanaf de ingang van de locatie). Er is echter ook
sprake van een groenstrook met bomen tussen deze bebouwing en de woonwagens. Ook is
er sprake van groen aan de linkerzijde en aan de achterzijde van de locatie. Tot slot wordt de
locatie ingekaderd door wegen en wandel- c.q. fietspaden.
b) De omliggende grond en de toegangsweg is bezit van de gemeente. De woningen in de
omgeving is geen bezit van de drie Arnhemse corporaties en waarschijnlijk particulier bezit.
c) Op basis van de bovenstaande informatie lijkt het mogelijk om deze locatie uit te breiden.
Bijvoorbeeld aan de linkerzijde, tussen de bestaande standplaatsen en de wandel- c.q.
fietspaden. De groenstrook moet dan (in ieder geval gedeeltelijk) worden opgeofferd.
d) De deelnemers geven allemaal aan dat zij vinden dat het mogelijk is om de locatie uit te
breiden. Vier van de zes zeggen aan de linkerkant (gezien vanaf de ingang).
En verder…..










Staan de woonwagens te dicht op elkaar en maakt men zich zorgen om brandgevaar;
Hebben de bewoners overlast van schimmel en vocht in hun berging;
Vinden de bewoners het groen een zooitje, wildernis en rimboe;
Wensen de bewoners dat er grotere standplaatsen komen, dat het groenonderhoud en
algemeen onderhoud wordt verbeterd (want daar is eigenlijk geen sprake van), dat er
standplaatsen bij komen en dat zij een schimmelvrije berging krijgen;
Geven bewoners aan dat zij klachten melden maar dat deze niet door de corporatie wordt
opgelost;
Is een bewoner tevreden over het feit dat de bewoners zelf de locatie onderhouden;
Wil de helft van de deelnemers de standplaats kopen;
Vindt geen van de bewoners de standplaats groot genoeg;
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 Wordt wat het oppervlakte van de standplaatsen betreft het volgende gezegd:
Oppervlakte standplaats
17 x 8
8 x 15
8 x 16
8 x 17
?x?
17 x 8

Wenselijk opp. standplaats
17 x 15
10 x 15
Geen antwoord
14 x 17
?x?
Geen antwoord
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5.2 Huissensedijk
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De woonwagenlocatie
Huissensedijk is
gelegen in de buurt
Rijkerswoerd Oost die
onderdeel uitmaakt
van de wijk
Rijkerswoerd. De
locatie bevat 6
standplaatsen. De
bewoners van 3
standplaatsen hebben
deelgenomen aan de
enquête, oftewel 50 %
van het aantal
standplaatsen van deze
locatie.
Verhuurder: Portaal

a) Er is sprake van bebouwing in de directe omgeving van de locatie, aan alle zijden van de
locatie. Daarnaast wordt de locatie begrensd door het talud van de dijk. Er is weinig groen
rondom de locatie.
b) De grond in de directe omgeving is van de gemeente. Een deel van de woningen is
Portaalbezit (aan de linkerzijde), de rest is waarschijnlijk particulier eigendom.
c) Op basis van de bovenstaande informatie lijkt het niet mogelijk om deze locatie uit te
breiden.
d) De deelnemers geven allen aan dat het niet mogelijk is om de locatie uit te breiden.
En verder……
 Is een bewoner tevreden over de standplaats maar zeggen de anderen dat de standplaats
niet groot genoeg is en dat er verzakkingen zijn;
 Maken bewoners zich zorgen over brandgevaar omdat de wagens dicht op elkaar staan;
 Zijn bewoners tevreden over hun bergingen maar mogen die wel wat groter. Ook hebben ze
lekkages gehad;
 Zijn de bewoners ontevreden over het groen omdat er niks aan wordt gedaan;
 Zegt een van de bewoners echter ook dat hij tevreden is omdat de gemeente pas al het
groen heeft gesnoeid;
 Is de locatie in de winter bij sneeuw en gladheid moeilijk bereikbaar en wordt de locatie bij
bijv. het strooien overgeslagen;
 Zegt een bewoner tevreden te zijn maar dat hij ook vindt dat de gemeente bewoners moet
aanspreken op hun troep;
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 Zegt een andere bewoner dat deze een vak voor zijn zoon wenst;
 Worden klachten gemeld bij de corporatie maar wordt een klacht meestal niet opgelost of
doen bewoners het zelf;
 Willen 2 van de 3 bewoners de standplaats kopen;
 Vindt geen van de bewoners de standplaatsen groot genoeg;
 Wordt wat het oppervlakte van de standplaatsen betreft het volgende gezegd:
Oppervlakte standplaats
9 x 17
17 x 9 ?
15 x 7 ?

Wenselijk opp. Standplaats
12 x 18
20 (l) x 10 (b)
20 x 12
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5.3 De Pas
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De woonwagenlocatie
De Pas is gelegen in de
buurt Rijkerswoerd
West die onderdeel
uitmaakt van de wijk
Rijkerswoerd. De locatie
bevat 15 standplaatsen.
De bewoners van 8
standplaatsen hebben
deelgenomen aan de
enquête, oftewel 53,3 %
van het aantal
standplaatsen van deze
locatie.
Verhuurder: Vivare

a) De locatie wordt ingekaderd door wegen, een sloot en sportvelden aan de linker- en
achterkant (vanaf de ingang van de locatie). Er is sprake van bebouwing in de directe
omgeving van de locatie, namelijk aan de andere kant van de wegen aan de rechterzijde en
overkant. Er is weinig groen in de directe omgeving.
b) De omliggende grond is van de gemeente, de bebouwing is geen bezit van de 3 Arnhemse
corporaties en is waarschijnlijk particulier eigendom.
c) Op basis van de bovenstaande informatie lijkt het niet mogelijk om deze locatie uit te
breiden, behalve als een sportveld hiervoor wordt opgeofferd.
d) Twee van de 8 geven aan dat ze geen mening hebben over de mogelijkheid tot uitbreiding
van het aantal standplaatsen. De rest geeft aan dat het niet mogelijk is om de locatie uit te
breiden.
En verder:
 Zijn sommige standplaatsen kleiner dan anderen vanwege een oneerlijke verdeling;
 Is er te weinig ruimte tussen de standplaatsen;
 Is het merendeel tevreden over de bergingen maar dat komt doordat ze het zelf
onderhouden;
 Zouden volgens een bewoner de schuren wel een opknapbeurt kunnen gebruiken;
 Is er geen ouderhoud aan het groen en de sloot;
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 Is er overlast van de sportvelden en van hangjongeren die bij de busbaan rondhangen;
 Is er geen ruimte voor spelende kinderen en zijn er geen parkeergelegenheden;
 Benoemd een van de bewoners dat ze in een fijne en rustige buurt wonen met weinig
verkeer;
 Worden klachten soms wel gemeld en soms niet, sommigen geven hier geen antwoord;
 Lossen bewoners of de klacht zelf op maar wordt ook hier soms geen antwoord gegeven;
 Weet een van de bewoners niet of hij de standplaats wil kopen, en de rest wil dat wel;
 Wil een bewoner een groter vak vanwege een tuin, parkeren en een zwembad;
 Vinden 3 bewoners dat hun standplaats groot genoeg is;
 Wordt wat het oppervlakte van de standplaatsen betreft het volgende gezegd:
Oppervlakte standplaats
16 x 9
16 x 8
9 x 22
22 x 14
22 x 9
22 x 9
9 x 25
9 x 25

Wenselijk opp. Standplaats
16 x 12
Geen antwoord
14 x 25
Geen antwoord
25 x 15
25 x 15
Geen antwoord
Geen antwoord
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5.4 Dordrechtweg
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De woonwagenlocatie
Dordrechtweg is
gelegen in de buurt
Eldenveld Noord die
onderdeel uitmaakt
van de wijk Eldenveld.
De locatie bevat 11
standplaatsen. De
bewoners van 4
standplaatsen hebben
deelgenomen aan de
enquête, oftewel 36,4
% van het aantal
standplaatsen van deze
locatie.
Verhuurder: Vivare

A) Er is sprake van bebouwing aan de overkant van de locatie (gezien vanuit de ingang). De
locatie is aan de linker- en rechterkant omringd door groen. Aan de achterkant loopt een weg
en aan de rechterkant ligt naast het wandel- c.q. fietspad een vijver.
B) De omliggende grond is van de gemeente, een deel van de bebouwing in de aangrenzende
wijk is van Vivare en de rest is waarschijnlijk particulier eigendom.
C) Op basis van bovenstaande informatie lijkt het mogelijk om deze locatie uit te breiden.
Bijvoorbeeld aan de rechterzijde, tussen de standplaatsen en het wandel- c.q. fietspad.
D) De bewoners hebben aangegeven dat het niet mogelijk is om deze locatie uit te breiden.
En verder:








Vinden bewoners de standplaatsen te klein en hebben kinderen geen speelruimte;
Hebben bewoners last van ongedierte omdat het moerasgebied is;
Zijn de standplaatsen verouderd;
Zijn de bergingen verouderd en vochtig;
Zijn bewoners niet tevreden over het omliggende groen;
Zijn bewoners niet tevreden over hoe de locatie erbij ligt;
Vinden bewoners dat de hele locatie opgeknapt moet worden, of zelfs verplaatst moet
worden. Ook mist men speelruimte voor de kinderen;
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 Geven bewoners geen antwoord op de vraag “waar bent u tevreden over” met betrekking
tot de locatie;
 Worden klachten wel doorgegeven maar niet opgelost;
 Willen bewoners de standplaats kopen, waarbij een bewoner specifiek benoemd dat deze
een nieuwe standplaats wil kopen;
 Wordt wat het oppervlakte van de standplaatsen betreft het volgende gezegd:
Oppervlakte standplaats
8 x 15
8 x 15
20 x 8

Wenselijk opp. Standplaats
17 x 25
16 x 25
25 x 15
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5.5 Erasmussingel
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De woonwagenlocatie
Erasmussingel is gelegen
in de buurt Rijkerswoerd
Midden die onderdeel
uitmaakt van de wijk
Rijkerswoerd. De locatie
bevat 15 standplaatsen.
De bewoners van 5
standplaatsen hebben
deelgenomen aan de
enquête, oftewel 33,3 %
van het aantal
standplaatsen van deze
locatie.
Verhuurder: Vivare

a) Er is weinig bebouwing in de directe omgeving. De locatie is omringd door veel groen. Wel is
de locatie ingekaderd door wegen en een wandel- en/of fietspad.
b) De omliggende grond is gemeentebezit. De woningen in de omgeving zijn geen bezit van de 3
Arnhemse corporaties en zijn waarschijnlijk particulier eigendom.
c) Op basis van de bovenstaande informatie lijkt het mogelijk om deze locatie uit te breiden.
d) Vier van de 5 bewoners geven aan dat zij vinden dat het mogelijk is om de locatie uit te
breiden. Dit kan volgens bewoners aan de linker-, rechter- en achterzijde (vanaf de ingang
van de locatie).
En verder:
 Is het merendeel van de bewoners tevreden over de standplaats maar wordt wel benoemd
dat er weinig tussenruimte is en men zich zorgen maakt over brandveiligheid en kan de
bestrating verbeterd worden;
 Zijn bewoners niet tevreden over de bergingen omdat deze geen sanitair hebben en vochtig
zijn;
 Zijn de meningen verdeeld over het groen: de ene helft is tevreden en de andere niet;
 Is het merendeel tevreden over hoe de locatie erbij ligt, waarbij benoemd wordt dat dit ligt
aan de plek en dat zij het een mooie locatie vinden;
 Is men wel van mening dat het onderhoud verbeterd kan worden;
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 Heeft men de wens dat de bergingen opgeknapt worden (en voorzien worden van sanitaire
voorzieningen), dat de bestrating verbeterd wordt en dat de standplaatsen vergroot worden;
 Worden klachten soms wel en soms niet gemeld maar geeft men vaker geen antwoord op de
vragen of gemeld wordt;
 Worden de vragen of klachten worden opgelost het meest niet beantwoordt;
 Willen 2 van de 5 bewoners de standplaats kopen;
 Vindt een kleine meerderheid de standplaatsen groot genoeg;
 Wordt wat het oppervlakte van de standplaatsen betreft het volgende gezegd:
Oppervlakte standplaats
Geen antwoord
20 x 20
20 x 10
Geen antwoord
Geen antwoord

Wenselijk opp. Standplaats
Geen antwoord
Geen antwoord
25 x 15
Geen antwoord
Geen antwoord
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5.6 Groningensingel
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De woonwagenlocatie
Groningensingel is gelegen
in de buurt Vredenburg
die onderdeel uitmaakt
van de wijk
Vredenburg/Kronenburg.
De locatie bevat 12
standplaatsen. De
bewoners van 7
standplaatsen hebben
deelgenomen aan de
enquête, oftewel 58,3 %
van het aantal
standplaatsen van deze
locatie.
Verhuurder: Vivare

a) Aan de linker- en rechterzijde van de locatie staat bebouwing (vanaf ingang van de locatie).
Aan de achterzijde ligt een groen veld. Hier ligt volgende de tekening een vijver maar die is
op de satellietfoto niet goed te zien. Wellicht is die ondergronds? Ook aan de voorzijde ligt
een groenstrook. De locatie wordt begrensd door een weg aan de voorzijde en een beek of
sloot aan de achterzijde.
b) De omliggende grond is gemeentebezit. De bebouwing is waarschijnlijk particulier eigendom,
aan de overzijde van de Groningensingel liggen woningen van Vivare en Portaal.
c) Qua ruimte lijkt het mogelijk om deze locatie uit te breiden. Echter is dat waarschijnlijk in
beperkte mate omdat de beschikbare ruimte beperkt is en die vijver aan de achterzijde ook
de mogelijkheden kan belemmeren.
d) Vijf van de 7 bewoners zijn van mening dat de locatie kan worden uitgebreid waarbij een
aantal dan benoemen dat dit aan de achterkant mogelijk is.
En verder:
 Vindt de ruime meerderheid de standplaatsen te klein voor moderne wagens, staan ze te
dicht op hun buren en maken ze zich zorgen over brandveiligheid;
 Zijn er te weinig parkeergelegenheden en hebben ze weinig ruimte voor een tuin;
 Zijn bewoners niet tevreden over de bergingen omdat ze te klein zijn, er geen onderhoud
aan wordt gepleegd en ze last hebben van lekkages;
 Vinden ze het groen een jungle vol met wildgroei en troep van de omliggende scholen en
wordt het niet onderhouden;
 Zijn 6 van de 7 bewoners niet tevreden over hoe de locatie erbij ligt en worden ook geen
enkele positieve punten benoemd;
 Vindt men de verlichting en bestrating slecht, ontbreekt een speelgelegenheid voor
kinderen, wil men meer natuur en is de locatie in zijn geheel te smal;
 Worden klachten soms wel en som niet gemeld en lossen bewoners deze zelf vaak op, maar
benoemen 2 bewoners ook dat de corporatie de klacht heeft opgelost;
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 Willen 5 van de 7 bewoners hun standplaats kopen;
 Wensen bewoners meer normale leefruimte en een buurthuis;
 Wordt wat het oppervlakte van de standplaatsen betreft het volgende gezegd:
Oppervlakte standplaats
20 x 10
9 x 20
20 x 9
9 x 20
Geen antwoord
?x?
9 x 20

Wenselijk opp. Standplaats
Geen antwoord
15 x 20
25 x 25
25 x 12
Geen antwoord
Geen antwoord
15 x 20
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Joris van der Haagenlaan
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De woonwagenlocatie
Joris van der
Haagenlaan is gelegen in
de buurt Hoogkamp die
onderdeel uitmaakt van
de wijk
Burgemeesterswijk /
Hoogkamp. De locatie
bevat 3 standplaatsen.
Geen van de bewoners
hebben deelgenomen
aan de enquête, oftewel
0 % van het aantal
standplaatsen van deze
locatie.
Verhuurder: Vivare
a) Aan de rechterzijde van de locatie ligt bebouwing (vanaf de ingang van de
locatie). Verder is de locatie omringd door groen en grasvelden. Het
grasveld aan de linkerzijde wordt begrensd door een weg, evenals aan de rechterzijde tussen
de bebouwing en de locatie een weg loopt.
b) De omliggende grond is gemeentebezit, de bebouwing betreft woningbouw en is
waarschijnlijk particulier eigendom.
c) Op basis van de bovenstaande informatie lijkt het mogelijk om de locatie uit te breiden.
Omdat de bewoners de vragenlijsten niet hebben ingevuld is geen verdere informatie beschikbaar
over de locatie en de woonwensen van bewoners.

VERSLAG PEILING WOONWENSEN WOONWAGENBEWONERS ARNHEM - SYLVITA MEERTENS HET HUURDERHUIS

43
februari ’18

5.8 Merwedestraat

VERSLAG PEILING WOONWENSEN WOONWAGENBEWONERS ARNHEM - SYLVITA MEERTENS HET HUURDERHUIS

44
februari ’18

De woonwagenlocatie
Merwedestraat is gelegen
in de buurt Presikhaaf I
die onderdeel uitmaakt
van de wijk Presikhaaf
West. De locatie bevat 9
standplaatsen. De
bewoners van 7
standplaatsen hebben
deelgenomen aan de
enquête, oftewel 77,8 %
van het aantal
standplaatsen van deze
locatie.
Verhuurder: Vivare
a) Aan de achterzijde van de locatie (vanaf de ingang van de locatie) ligt een parkeerplaats die
bij de moskee hoort. Aan de linkerzijde ligt een groenstrook met een vijver of sloot die
begrensd wordt door een weg met aan de overkant bebouwing. De locatie wordt verder
direct begrensd door wegen. Aan de overkant van de locatie (vanaf de ingang) ligt een
grasveld.
b) De omliggende grond is gemeentebezit, de bebouwing aan de linkerzijde is bezit van Vivare.
c) Gebaseerd op de bovenstaande informatie lijken er weinig mogelijkheden om deze locatie
uit te breiden. Hooguit zou dit in zeer beperkte mate kunnen aan de overzijde op het
grasveld. De enige andere mogelijkheid zou zijn om de parkeerplaats (deels) op te offeren.
d) Zes van de 7 bewoners is ervan overtuigd dat de locatie uitgebreid kan worden. Zij geven als
mogelijkheden aan dat dit in de buurt van de moskee kan.
En verder:
 Vindt het merendeel van de bewoners de standplaatsen te klein;
 Is het ene deel van de bewoners tevreden over de bergingen en het andere deel niet
vanwege schimmel, vocht en omdat ze te klein zijn;
 Wordt het groen niet gesnoeid en gebruikt als stortplaats en vinden bewoners het net een
oerwoud;
 Is zes van de 7 bewoners niet tevreden over hoe de locatie erbij ligt en benoemen zij
nauwelijks positieve kenmerken van de locatie;
 Vinden bewoners de locatie te krap en niet mooi afgewerkt;
 Zijn er te weinig parkeergelegenheden;
 Voelen bewoners zich door de hoge muur opgesloten en geen onderdeel uitmaken van de
wijk;
 Wensen bewoners dat er een aantal wagens verplaatst worden om meer ruimte te creëren
of om de gehele locatie te verplaatsen;
 Wensen bewoners stenen bergingen en aanpassing van hun standplaatsen;
 Geven bewoners aan dat ze klachten melden, of geven ze geen antwoord;
 Worden de klachten vooral niet opgelost of wordt ook daar niks over gezegd;
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 Zijn de meningen verdeeld over het kopen van de standplaats, sommigen willen dat wel,
sommigen niet en sommigen weten het niet;
 Wordt wat het oppervlakte van de standplaatsen betreft het volgende gezegd:
Oppervlakte standplaats
18 x 12
11 x 16
Geen antwoord
17 x 10
Geen antwoord
30 x 20
30 x 20

Wenselijk opp. Standplaats
18 x 14
15 x 20
Geen antwoord
25 x 12
Geen antwoord
Geen antwoord
Geen antwoord
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5.9 Ir. Molsweg
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De woonwagenlocatie Ir.
Molsweg is gelegen in de
buurt Immerloo die
onderdeel uitmaakt van de
wijk Malburgen Oost (zuid).
De locatie bevat 14
standplaatsen. De bewoners
van 8 standplaatsen hebben
deelgenomen aan de
enquête, oftewel 57,1 % van
het aantal standplaatsen van
deze locatie.
Verhuurder: Volkshuisvesting

a) In de directe omgeving ligt geen bebouwing en er is veel groen rondom de locatie. Naast de
locatie aan de linkerkant (vanaf de ingang van de locatie) ligt braakliggend terrein. De locatie
wordt ook gedeeltelijk ingekaderd door wegen. Daarnaast lijkt het alsof er een sloot of beek
tussen de locatie en braakliggend terrein loopt (gezien de tekening).
b) De omliggende grond is gemeentebezit. Ook is er een standplaats particulier bezit.
c) Gebaseerd op de bovenstaande informatie lijkt het mogelijk om de locatie uit te breiden.
d) Volgens alle bewoners is het mogelijk om de locatie uit te breiden, aan de linker- en
achterkant van de locatie
En verder:
 Vindt een groot gedeelte van de bewoners de standplaats niet groot genoeg;
 Maken bewoners zich zorgen over brandveiligheid en vinden ze dat ze te dicht op de buren
staan;
 Geven bewoners aan dat zij een aanleunwoning wensen zodat zij hun ouders kunnen
opvangen en verzorgen;
 Geven bewoners aan dat zij hun standplaats zelf bijhouden;
 Geeft een deel van de bewoners aan dat zij niet tevreden zijn over hun bergingen omdat ze
last hebben van lekkages, slecht sanitair en schimmel en vocht;
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 Zijn ze niet tevreden over het groen omdat het niet onderhouden wordt en er veel rotzooi
ligt;
 Zijn sommigen tevreden met hoe de locatie erbij ligt, en sommigen niet;
 Zijn bewoners tevreden over de ligging van de locatie vanwege de voorzieningen in de buurt;
 Vinden bewoners het een nadeel dat de locatie aan de drukke weg ligt en hebben ze
geluidsoverlast;
 Wensen bewoners grotere standplaatsen, uitbreiding van het aantal standplaatsen en een
speeltuin erbij;
 Zijn de meningen verdeeld over het kopen van de standplaats en weet het grootste gedeelte
het niet;
 Geven de meeste bewoners geen antwoord op de vragen of zij klachten melden;
 Geven bewoners ook geen antwoord op de vragen hoe de klachten zijn opgelost;
 Wordt wat het oppervlakte van de standplaatsen betreft het volgende gezegd:
Oppervlakte standplaats
20 x 8
20 x 8
Geen antwoord
8 x 16
20 x 9
9 x 22,5
20 x 8
20 x 8 (ongeveer)

Wenselijk opp. Standplaats
26 x 14
26 x 14
Geen antwoord
10 x 22
30 x 15
Geen antwoord
20 x 14
20 x 14 (ongeveer)

VERSLAG PEILING WOONWENSEN WOONWAGENBEWONERS ARNHEM - SYLVITA MEERTENS HET HUURDERHUIS

49
februari ’18

5.10 Immerlooplein

VERSLAG PEILING WOONWENSEN WOONWAGENBEWONERS ARNHEM - SYLVITA MEERTENS HET HUURDERHUIS

50
februari ’18

De woonwagenlocatie
Immerlooplein is gelegen in
de buurt Immerloo I die
onderdeel uitmaakt van de
wijk Malburgen Oost (zuid).
De locatie bevat 8
standplaatsen. De bewoners
van 5 standplaatsen hebben
deelgenomen aan de
enquête, oftewel 62,5 % van
het aantal standplaatsen van
deze locatie.
Verhuurder: Volkshuisvesting

a) Er is weinig bebouwing in de directe omgeving. De locatie wordt ingekaderd door een weg en
wandel- en/of fietspaden. Bovendien ligt achter de locatie (vanaf de ingang) een grote vijver
of plas. Aan de rechterkant ligt veel braakliggend terrein.
b) De omliggende grond is gemeentebezit. Een deel van de bebouwing verderop in de buurt is
in het bezit van Vivare en Volkshuisvesting. Het is onduidelijk of er binnenkort op het
braakliggend terrein gebouwd wordt.
c) Gebaseerd op bovenstaande informatie is er wellicht een kans dat de locatie uitgebreid kan
worden. Dit is wel in beperkte mate indien het braakliggend terrein bebouwd gaat worden.
d) Vier van de 5 bewoners zijn van mening dat de locatie uitgebreid kan worden, aan de
achterkant en linkerkant en in de hele omgeving.
En verder:
 Vinden alle bewoners hun standplaats niet groot genoeg;
 Vinden bewoners dat er weinig ruimte is, dat ze te dicht op elkaar staan en maken ze zich
zorgen om brandveiligheid;
 Zijn er verzakkingen en kan de verlichting en riolering verbeterd worden;
 Zijn de bergingen slecht, te klein, oud en vies;
 Wensen bewoners grotere bergingen met meer sanitair;
 Zijn bewoners niet tevreden over het groen omdat het niet onderhouden wordt en er veel
troep;
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 Zijn de bewoners allemaal niet tevreden over de locatie en benoemen zij geen positieve
kenmerken over de locatie;
 Vinden bewoners dat de locatie een speelvoorziening mist en wensen ze dat de weg wordt
verbeterd en drempels worden geplaatst tegen te hard rijden;
 Worden klachten gemeld bij de corporatie en zijn de meningen verdeeld of die klachten
worden opgelost door de corporatie;
 Willen bewoners hun standplaats niet kopen of twijfelen ze daar over;
 Wordt wat het oppervlakte van de standplaatsen betreft het volgende gezegd:
Oppervlakte standplaats
Onduidelijk
16 x 8
16 x 8
Geen antwoord
?x?

Wenselijk opp. Standplaats
Geen antwoord
20 x 15
20 x 15
Geen antwoord
Geen antwoord
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Gelderse Rooslaan
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De woonwagenlocatie
Gelderse Rooslaan is gelegen
in de wijk Malburgen West.
De locatie bevat 5
standplaatsen. Geen van de
bewoners hebben
deelgenomen aan de
enquête, oftewel 0 % van het
aantal standplaatsen van
deze locatie.
Verhuurder: Volkshuisvesting

a) In de directe omgeving is aan de achterzijde bebouwing. Aan de rechterzijde (vanuit de
ingang) is bos en ook rondom de standplaatsen liggen bomen. Aan de linkerzijde ligt een
grasveld. De locatie wordt ingekaderd door wegen en een beek of sloot.
b) De omliggende grond is gemeentebezit. De bebouwing is grotendeels bezit van
Volkshuisvesting of is particulier eigendom.
c) Gebaseerd op de bovenstaande informatie lijkt het mogelijk om de locatie uit te breiden,
vooral aan de kant van het grasveld.
Omdat de bewoners de vragenlijsten niet hebben ingevuld is geen verdere informatie beschikbaar
over de locatie en de woonwensen van bewoners.
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5.12 Meliskerkestraat
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De woonwagenlocatie
Meliskerkestraat is
gelegen in de buurt De
Laar Oost die onderdeel
uitmaakt van de wijk De
Laar. De locatie bevat 9
standplaatsen. De
bewoners van 9
standplaatsen hebben
deelgenomen aan de
enquête, oftewel 100 %
van het aantal
standplaatsen van deze
locatie.
Verhuurder:
Volkshuisvesting

a) Tegenover de locatie (vanaf de ingang) ligt bebouwing. Rondom de locatie ligt groen. De
locatie wordt ingekaderd door wegen. Bovendien ligt aan de achterzijde van de locatie een
vijver.
b) De omliggende grond is gemeentebezit. Drie standplaatsen zijn particulier bezit. Een deel van
de woningbouw is bezit van Volkshuisvesting, het grootste deel is particulier eigendom.
c) Gebaseerd op de bovenstaande informatie lijken er weinig mogelijkheden om de locatie uit
te breiden. Hooguit aan de rechterkant mits het groen wordt opgeofferd.
d) Het merendeel van de bewoners is van mening dat het niet mogelijk is om de locatie uit te
breiden.
En verder:
 Vindt het merendeel van de bewoners de standplaatsen niet groot genoeg;
 Zijn 3 standplaatsen particulier eigendom en onderhouden de bewoners deze standplaatsen
zelf;
 Is het merendeel van de bewoners tevreden maar zeggen sommigen dat ze te dicht op elkaar
staan en er verzakkingen zijn;
 Zijn sommigen tevreden over de berging en sommigen niet omdat ze oud zijn en niet
onderhouden worden;
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 Zijn bewoners tevreden over het groen omdat de gemeente het goed onderhoudt of ze het
zelf doen;
 Een kleine meerderheid is ontevreden over hoe de locatie erbij ligt;
 Benoemen bewoners dat de locatie mooi in de wijk ligt en zegt een bewoner specifiek dat de
locatie naar wens is;
 Wensen bewoners ook dat de bestrating en riolering wordt verbeterd en grotere
standplaatsen;
 Geven bewoners geen antwoord op vragen die gaan over het melden van klachten;
 Geven bewoners op vragen die gaan over het oplossen van de klachten ook voornamelijk
geen antwoord;
 Weet de grootste groep bewoners niet of zij de standplaats willen kopen;
 Wordt wat het oppervlakte van de standplaatsen betreft het volgende gezegd:
Oppervlakte standplaats
Geen antwoord
17 x 8
9 x 20
9 x 20
9 x 17
18 x 9
17 x 8
Geen antwoord
6 x 13

Wenselijk opp. Standplaats
Geen antwoord
20 x 10
Geen antwoord
Geen antwoord
12 x 20
Geen antwoord
20 x 20
Geen antwoord
Geen antwoord
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Klingelbeekseweg
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De woonwagenlocatie
Klingelbeekseweg is gelegen in
de buurt Klingelbeek die
onderdeel uitmaakt van de
wijk Klingelbeek e.o. De locatie
bevat 3 standplaatsen. De
bewoners van 3 standplaatsen
hebben deelgenomen aan de
enquête, oftewel 100 % van
het aantal standplaatsen van
deze locatie.
Verhuurder: Volkshuisvesting

a) Aan de linkerzijde en overkant van de locatie ligt bebouwing. Aan de rechterzijde en
achterkant ligt groen. Achter het groen ligt het KEMA terrein.
b) De grond vlak achter en rechts naast de locatie is gemeentebezit. Het grootste gedeelte van
de omliggende grond is particulier eigendom. Net zoals de bebouwing.
c) Op basis van bovenstaande informatie lijken er minimale mogelijkheden om de locatie uit te
breiden. Het zou eventueel aan de rechterkant kunnen mits het groen wordt opgeofferd.
d) De bewoners benoemen dat zij van mening zijn dat er geen uitbreiding van de locatie
mogelijk is.
En verder:
 Geven alle bewoners aan dat de standplaatsen groot genoeg zijn;
 Geven bewoners geen afmetingen van hun standplaatsen door;
 Geven bewoners aan dat zij last hebben van overhangende bomen en omhoog komende
wortels waardoor de bestrating slecht is;
 Melden bewoners hun klachten niet bij de corporatie;
 Is de een tevreden met hoe de locatie erbij ligt en de ander niet en heeft de derde geen
mening;
 Zouden de bewoners graag zien dat het groen goed gesnoeid wordt.
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5.14 Bethaniënstraat
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De woonwagenlocatie
Bethaniënstraat 236 is gelegen
in de buurt Presikhaaf III die
onderdeel uitmaakt van de
wijk Presikhaaf West. De
locatie bevat 11
standplaatsen. De bewoners
van 7 standplaatsen hebben
deelgenomen aan de enquête,
oftewel 63,6 % van het aantal
standplaatsen van deze
locatie.
Verhuurder: Volkshuisvesting

a) Achter de locatie ligt een dijk, tegenover ligt bebouwing. Aan de rechterzijde ligt een grasveld
met bomen. De locatie wordt omkaderd door een weg en wandel- en/of fietspad met een
sloot of beek daarnaast.
b) De omliggende grond is gemeentebezit, de bebouwing aan de overkant bezit van Vivare.
c) Op basis van de bovenstaande informatie zijn er nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden bij
deze locatie. Het zou hooguit kunnen op het grasveld aan de rechterzijde.
d) Het merendeel van de bewoners geeft aan dat er geen mogelijkheden tot uitbreiding zijn.
En verder:
 Geven bewoners aan dat de grond rondom de locatie en de standplaatsen vervuild is. Dit
geldt volgens bewoners ook oor de achtergelegen dijk;
 Geven bewoners aan dat ze de standplaatsen niet groot genoeg vinden;
 Maken bewoners zich zorgen over brandgevaar;
 Geven bewoners aan dat ze last hebben van verzakkingen en ze vinden dat de standplaatsen
slecht onderhouden worden;
 Hebben bewoners overlast van groot verkeer en busverkeer omdat de wagens door de
trillingen schade oplopen;
 Geven bewoners klachten aan bij de corporatie en deze worden door de corporatie opgelost
en door henzelf;
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 Zijn de bergingen niet naar tevredenheid omdat ze te klein, verouderd en vochtig zijn;
 Wensen bewoners dat er drempels geplaatst worden omdat auto’s te hard rijden;
 Zijn bewoners niet tevreden over hoe de locatie erbij ligt maar vind een bewoner toch dat
het een mooie locatie is vanwege het vrije uitzicht;
 Wensen de bewoners dat de locatie verplaatst wordt vanwege de giftige grond en wensen ze
grotere standplaatsen en standplaatsen voor hun kinderen;
 Willen bewoners de eigen standplaats niet kopen vanwege de gifgrond maar is er wel
interesse om een standplaats elders te kopen;
 Wordt wat het oppervlakte van de standplaatsen betreft het volgende gezegd:
Oppervlakte standplaats
17 x 10
27 x 13
8 x 19
8 x 19
20 x 8
8 x 21
19 x 11

Wenselijk opp. Standplaats
20 x 15
Geen antwoord
18 x 30
18 x 30
Geen antwoord
15 x 30
20 x 15
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Hoofdstuk 6 – conclusies en aanbevelingen
6.1 Conclusies
1. Alle 61 kinderen van de deelnemende bewoners willen later in een woonwagen wonen. In de
komende 35 jaar is de schatting dat er maximaal 35 standplaatsen beschikbaar komen
vanwege overlijden. Deze aantallen betreffen alleen de deelnemende bewoners. Daarnaast
wonen verschillende familieleden in huizen en van deze groep denken de deelnemers dat het
merendeel terug zou willen naar een woonwagen als zij daar de kans voor zouden krijgen. Op
basis van deze gegevens en het feit dat woonwagenbewoners hebben uitgesproken dat zij
vinden dat er een tekort aan standplaatsen is, is dit ook een conclusie van deze peiling. Daar
komt bij dat er in de afgelopen jaren nauwelijks aandacht is geweest voor
woonwagenlocaties, laat staan voor uitbreiding van het aantal. Dit terwijl wel het aantal
woningen is toegenomen. Ook dit draagt bij aan de conclusie dat er onder de
woonwagenbewoners behoefte is aan uitbreiding van het aantal standplaatsen. Voor
woonwagenbewoners is het wonen in een woonwagen onderdeel van hun cultuur en is er
een grote behoefte om deze cultuur te koesteren.
2. Op basis van de antwoorden van de deelnemers is te concluderen dat zij de huidige
standplaatsen te klein vinden. Woonwagenbewoners zijn groter gaan wonen en de
standplaatsen zijn niet meegegroeid.
3. Daarnaast vinden de deelnemers dat er te weinig onderhoud aan de standplaatsen,
bergingen, groen en de locaties in zijn geheel heeft plaatsgevonden.
4. Een significant deel van de deelnemende woonwagenbewoners is geïnteresseerd in het
kopen van de standplaats.
5. Onder de deelnemende woonwagenbewoners blijkt ook behoefte te zijn aan huurwagens,
vooral voor anderen maar in mindere mate ook voor henzelf.
6. De groep geboren woonwagenbewoners die in een huis wonen en ‘terug’ willen naar een
woonwagen is volgens de deelnemers groot. In deze peiling is deze groep te weinig belicht
vanwege tijdgebrek.
7. Bewoners zijn van mening dat de toewijzing van standplaatsen op een andere wijze zou
moeten verlopen dat bij reguliere woonruimte. Een belangrijk aspect hierbij is het zorgen
voor en verzorgen van elkaar. Er heeft vanwege tijdgebrek geen analyse plaatsgevonden
cijfers van Entree over hoe de toewijzing van standplaatsen tegenwoordig plaatsvindt.
6.2 Aanbevelingen
1. Onderzoek nader of vergroting van de bestaande standplaatsen tot de mogelijkheden
behoort. Nader planologisch onderzoek van de woonwagenlocaties is hiervoor noodzakelijk.
2. Bekijk per locatie wat er nodig is om deze qua onderhoud te verbeteren (inclusief een
financiële onderbouwing daarvan).
3. Doe als corporaties en gemeente een uitspraak of het verkopen van standplaatsen aan
bewoners tot de toekomstige mogelijkheden behoort.
4. Doe als corporaties en gemeente een uitspraak over het uitbreiden van het aantal
huurwagens.
5. Onderzoek nader hoe groot de groep geboren woonwagenbewoners die willen terugkeren is.
6. Er bestaan diverse woonvormen in Arnhem waarbij de toewijzing anders gaat dan bij het
merendeel van de reguliere woonruimtes. Onderzoek nader of woonwagenlocaties ook tot
dergelijke woonvormen kunnen behoren en werk dit dan nader uit met
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woonwagenbewoners. Hierbij is het van belang om nader te onderzoeken hoe corporaties nu
omgaan met het toewijzen van standplaatsen.
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Een woord achteraf
Het in hun kracht zetten van bewoners zie ik als mijn belangrijkste taak als bewonersadviseur.
Daartoe ben ik op aarde en wil ik mij inzetten. Zo heb ik ook de opdracht rondom het in kaart
brengen van de woonwensen van woonwagenbewoners ingestoken: om bewoners aan het woord te
laten. Ik heb gedaan waar ik goed in ben: namelijk in het investeren in contacten met mensen en het
leren kennen van mensen. En dat kost tijd. Vooral bij deze groep die vanuit negatieve ervaringen
weinig vertrouwen heeft in professionals. Deze investeringen hebben voorafgaande aan de
woonwensenpeiling plaatsgevonden en ik ben ervan overtuigd dat deze bijgedragen hebben aan de
respons van de vragenlijsten.
Het is altijd mijn bedoeling geweest om vast te leggen wat bewoners vinden en denken. Zodat dit kan
dienen als inspiratie voor verdere planvorming. Ik ben ervan overtuigd dat dit altijd de insteek moet
zijn: neem wat bewoners vinden als vertrekpunt om vervolgens samen met bewoners plannen te
maken. En zo te komen tot draagvlak voor een plan. Ik hoop van harte dat dit verslag hiertoe kan
dienen: als inspiratie voor een zorgvuldig vervolgtraject van samenwerking met de doelgroep. Vele
jaren is er geen aandacht geweest voor deze groep mensen. Een groep die al jaren onderdeel
uitmaakt van onze samenleving. En ook weer niet. Het wordt tijd dat dit verandert.
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