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Geachte leden van de raad, 

Aan u is toegezonden de door de fractie van Wakker Emmen, met toepassing van artikel 
38 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, gestelde schriftelijke 
vragen, ingeboekt onder nummer 11.196357, betreffende de herinrichting van het 
woonwagencentrum Gierzwaluw. 
Overeenkomstig de gedane toezegging treft u bijgaand aan een afschrift van de brief die 
is gezonden ter beantwoording van de gestelde vragen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Emmen 
dejafemeentesecretaris, 

C. Bijl 
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Geachte heer van der Weide, 

In uw brief van 21 juni 2011 stelt u op grond van artikel 38 Reglement van Orde vragen 
over de herinrichting woonwagencentrum Gierzwaluw. Wegens het zomerreces is de 
beantwoording van de vragen verdaagd. In deze brief geven wij u antwoord op uw 
vragen: 

Vraag 1: 
In 2008 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen wethouder Sleeking en de 
bewoners. Hierin is de intentie uitgesproken om binnen één tot anderhalfjaar 
duidelijkheid te verschaffen en het ingang zetten van de renovatie van het openbaar 
gebied. Tot op heden heeft er geen renovatie van het openbaar gebied 
plaatsgevonden. Wakker Emmen wil van het college weten wanneer deze renovatie 
van start gaat. 
Het klopt dat de aanpak van woonwagencentrum Gierzwaluw is vertraagd, oorzaken zijn 
ondermeer gesprekken rond de overdracht met Lefier waarbij onduidelijkheid ontstond 
over het voortbestaan van deze locatie. Vanwege deze onduidelijkheid is daarom 8 maart 
2011 een brief verzonden aan de bewoners van de Gierzwaluw. Daarin is aangegeven dat 
de herinrichting weer wordt opgepakt. 

Vraag 2: 
In de brief van 8 maart 2011 geeft u aan dat de herinrichting definitief doorgaat. 
Wanneer gaat deze herinrichting beginnen ? 
In de brief van 8 maart 2011 is aangegeven dat de herinrichting definitief doorgaat en dat 
bewoners in mei 2011 verder worden geïnformeerd. De herinrichting heeft echter 
vertraging ondervonden door personele wisselingen en zal nu na de zomervakantie 
beginnen. De herinrichting start met een inventarisatie van de huidige situatie. 



Daarbij wordt de woonwagenlocatie als geheel alsmede naar de situatie per standplaats en 
huisadres beoordeeld. Naast een technische- en sociale inventarisatie wordt gekeken naar 
de gewenste financiële en juridische aspecten die onderdeel uitmaken van een 
herinrichting. 
Bij de sociale inventarisatie zijn onder andere interviews over woonwensen voorzien. 
Dit alles resulteert in een toekomstplan voor de verschillende kleine woonwagenlocaties 
waaronder de Gierzwaluw. 
De koers in het toekomstplan bepaalt ook de andere onderdelen van herinrichting zoals 
het verkeersplan, het groenplan en het beheer- en onderhoudsplan. De interviews starten 
na de zomervakantie. Wij vinden deze interviews en een gedegen aanpak noodzakelijk 
omdat wij rekening willen houden met de woonwensen van bewoners. 

Vraag 3: 
Wat zijn de toekomstplannen van het college met het woonwagencentrum de 
Gierzwaluw ? 
Dit plan is nog in ontwikkeling. Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 2. 

Vraag 4: 
Waarom worden lege staanplaatsen op dit moment niet meer verhuurd terwijl er 
een wachtlijst is ? 
Omdat er een herinrichting in voorbereiding is, worden de lege standplaatsen in 
afwachting daarvan niet verhuurd. Deze werkwijze is ook gevolgd op het 
woonwagencentrum de Ark en de andere centra. 

Vraag 5: 
De speeltuin van het woonwagenkamp is gelegen in het openbaar gebied. 
De onderhoudstoestand is abominabel slecht. Waarom heeft het college nimmer 
onderhoud gepleegd aan deze speeltuin en is het college van plan om dit onderhoud 
te gaan uitvoeren ? 
De speelvoorzieningen zijn destijds aangelegd door de gemeente, de hekwerken waren 
daarvoor al geplaatst door bewoners. Afgesproken is dat onderhoud aan gras en valzone 
door bewoners zelf zou worden gedaan zodat het hekwerk kon blijven staan. 
De speelvoorzieningen zijn later verwijderd omdat er een onveilige speelsituatie was 
ontstaan. De hekken waren beschadigd en in de valzone werden auto's en ander materiaal 
gestald. Speeltoestellen worden niet automatisch vervangen, dat is de normale werkwijze 
in de hele gemeente. Dit gebeurt in overleg met de EOP en bewoners, daarbij kan ook een 
bijdrage uit het EOP-budget (of fondsen) worden gevraagd, gangbaar is 50%. 
Het herstellen van de speelplaats of anderszins inrichten van het openbaar gebied is 
onderdeel van de herinrichting. 

Vraag 6: 
De speeltuin is destijds door bewoners zelf bekostigd en aangelegd. Tijdens 
gemeentelijke werkzaamheden is deze speeltuin deels verwijderd. Waarom heeft de 
gemeente de verwijderde onderdelen nimmer vervangen ? 
Zie vraag 5. 
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Vraag 7: 
Sinds enige jaren wordt er door de omwonenden geklaagd over de trage 
besluitvorming omtrent de toekomstplannen. Waarom heeft het college niet eerder 
een besluit genomen en duidelijkheid verschaft aan de bewoners ? 
Zie ook vraag 1 en 2 . Duidelijkheid wordt verder verschaft door het verzenden van 
algemene nieuwsbrieven en informatiebrieven over specifieke locaties. 

Vraag 8: 
Hoeveel klachten zijn afkomstig van het woonwagencentrum de Gierzwaluw bij het 
college binnen gekomen ? 
Er zijn een 7-tal meldingen geregistreerd bij het meldpunt Openbaar Gebied, deze 
variëren van een gesprongen waterleiding tot een verstopte straatkolk. Daarnaast is door 
bewoners van het gemeentelijk deel en bewoners van nabij gelegen huurwoningen van 
Domesta wel regelmatig in gesprekken aangegeven dat de onderhoudstoestand van het 
openbaar gebied in afwachting van herinrichting verslechtert. Dat is ook de reden 
geweest om op 8 maart 2011 een briefte verzenden. Overigens zijn op meerdere centra, 
ook de Gierzwaluw, speciale schoonmaakacties in het groen uitgevoerd. 

Vraag 9: 
Waarom wordt er gekozen om het eigendom en beheer van de woonwagenlocaties 
over te dragen aan Lefier en hoever staat het met dit overleg ? 
Het verhuren van woningen en woonwagens is geen primaire taak van een gemeente. In 
het verleden zijn alle gemeentelijke woningen overgedragen aan wooncorporaties. Op dat 
moment was de Woonwagenwet nog van kracht. Per 1 maart 1999 is de Woonwagenwet 
ingetrokken om de bijzondere positie van woonwagenbewoners in het volkshuisvestings
beleid op te heffen. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het lokale 
volkshuisvestingsbeleid, maar verhuur en beheer van woningen is geen kerntaak. 
De gemeente Emmen en de wooncorporaties hebben daarom, net als andere gemeenten, 
een intentieoverkomst gesloten omdat de woningcorporaties als kerntaak het huisvesten 
van de verschillende doelgroepen hebben. Het overleg met de woningcorporaties Lefier 
en Domesta over de uitvoering van de overdracht is nog gaande. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

Hoogachtend, 
buraèmeester en wethouders van Emmen, 
dejgemeentesecretaris, 

e. Bijl 


