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Geacht college, 
 
Wakker Emmen heeft medio 2011 schriftelijke vragen gesteld over de herinrichting van 
woonwagencentrum de Gierzwaluw in de Rietlanden. Naar aanleiding van deze beantwoording 
hebben wij geconcludeerd dat het college de herinrichting definitief zou oppakken en hiermee 
voortvarend aan de slag zou gaan. Hierover hebben wij tijdens de commissievergadering Wonen en 
Ruimte in december 2011 nog eens met elkaar over gesproken. De huidige situatie anno maart 2013 
stemt ons zeer teleurgesteld. Wij moeten met teleurstelling concluderen dat er tot op heden nog 
steeds niet is begonnen met de fysieke herinrichting van woonwagencentrum de Gierzwaluw. 
Wakker Emmen heeft daarom de volgende vragen: 
 
 

1. In 2008 is er door wethouder Sleeking de intentie uitgesproken om binnen 1 tot 1,5 jaar 
duidelijkheid te verschaffen en het ingang zetten van de renovatie van het kleine kamp. Uit 
de beantwoording van medio 2011 op onze schriftelijke vragen gaf u aan dat er vertraging 
was ontstaan door personele wisselingen en dat er na de zomervakantie van 2011 zou 
worden begonnen met de herinrichting. Tot op heden is de fysieke herinrichting nog steeds 
niet van start. Wat heeft het college vanaf medio 2011 gedaan in het kader van de 
herinrichting en waarom is er tot op heden nog steeds niet begonnen met de fysieke 
herinrichting? 
 

2. Uit uw beantwoording van 2011 gaf u aan dat er een sociale inventarisatie zou gaan plaats 
vinden. Deze inventarisatie zou voor een belangrijk deel bestaan uit het uitvoeren van een 
woonwensenonderzoek. Is deze inventarisatie en het betreffende onderzoek afgerond? Zo 
ja, wanneer en is dit conform planning gegaan? 
 

3. De gemeente Emmen verhuurt woonwagens op een aantal woonwagenkampen. De situatie 
van sommige verhuurde woonwagens op de kleinere kampen in onze gemeente is ronduit 
slecht. Slechte isolatie, schimmel aan de muren, vochtige en koude woonwagens etc. 
Wethouder Sleeking noemde de situatie zelf ook schrijnend.  
 
a: Wakker Emmen wil van het college weten wat er vanaf 2008 is geprobeerd om deze 
situatie te verbeteren.  
b: Is het college van plan om als verhurende partij maatregelen te nemen en wanneer 
worden de woonwagens aangepast naar de eisen van deze tijd?  
c: Op welke wijze wordt er omgegaan met klachten van de huurders? Graag een uitgebreide 
uiteenzetting hoe de procedure eruit ziet. 
d: Hoeveel klachten zijn er vanaf 2008 binnengekomen over wagens die door de gemeente 
Emmen worden verhuurd? 
e: Op welke wijze wordt erop toegezien dat klachten worden opgelost? 
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4. Uit de beantwoording van 2011 blijkt dat personele wisselingen volgens u de belangrijkste 
reden was dat er vertraging heeft opgetreden. 
a: Hebben nieuwe personele wisselingen vanaf 2011 enige invloed op de opnieuw 
ontstaande vertraging? 
b: Hoe heeft de ambtelijke bezetting er vanaf 2006 uitgezien m.b.t. het woonwagenbeleid? 
c: Heeft het college ook maatregelen getroffen, zodat personele wisselingen niet opnieuw er 
toe zouden kunnen leiden dat er vertraging zou kunnen ontstaan? 
 
 

5. Wakker Emmen wil graag inzicht in de budgetten en bestedingen voor onderhoud aan al 
onze woonwagencentra in de gemeente Emmen. 
a: Wat is het totale bedrag vanaf 2006 dat was gereserveerd voor onderhoud aan onze 
woonwagencentra? Graag een splitsing per woonwagencentrum 
b: Wat is het totale bestede budget vanaf 2006 voor onderhoud aan onze 
woonwagencentra? Graag een splitsing per woonwagencentra 
c: Op welke wijze wordt onderhoud uitgevoerd aan woonwagencentra? Graag een splitsing 
per woonwagencentra 
d: Werkt de gemeente Emmen ook met onderhoudsplannen voor de woonwagencentra in 
onze gemeente? Zo ja, is er ook sprake van achterstallig onderhoud vanaf 2008? 
 

6. Hoe staat het met de gesprekken tussen woningbouwcorporaties en de gemeente Emmen 
m.b.t. de mogelijke overdracht van enkele kleine kampen? In de beantwoording van 2011 gaf 
u aan in gesprek te zijn met Lefier en Domesta. Wat zijn de uitkomsten van deze gesprekken 
geweest? 
 

7. Hoe staat het met de wachtlijsten voor de verschillende woonwagencentra? Wakker Emmen 
wil graag een overzicht van het aantal mensen dat op de wachtlijst staat vanaf 2006. Graag 
een splitsing per woonwagencentra. 
 

Wij zien de beantwoording graag binnen de gestelde termijn tegemoet. 
 
Namens de fractie van Wakker Emmen. 
 
R. van der Weide 


