
Samenvatting
Situatie

Een vrouw woonde als medebewoner in op een standplaats op de woonwagenlocatie Heezerweg. De
hoofdbewoonster ging weg. De vrouw wil het liefst blijven wonen op deze plek. In opdracht van het
College van B&W van de gemeente Eindhoven weigert de verhuurder de standplaats aan de vrouw te
verhuren. Het College van B&W stelt dat hij geen uitsterfbeleid voert. Met het beleid wil hij juist een
uitbreiding van het aantal standplaatsen in zijn gemeente. Alleen vrijgekomen standplaatsen op de locatie
Heezerweg worden niet meer verhuurd.

Beoordeling

Het College van B&W heeft na het Woonwagenbeleid 2005-2010 geen nieuw woonwagenbeleid
ontwikkeld. Het College van B&W heeft in zijn Woonvisie 2015 doelen en ambities geformuleerd die
meerdere groepen met speci eke woonwensen betreffen. Voor de groep woonwagenbewoners zijn geen
doelen en ambities vastgelegd. In de Woonvisie 2015 wordt ook gemeld dat de sociale woningvoorraad in
balans is met de doelgroep en dat de deze (net) voldoende groot is om te voldoen aan de behoefte. Voor
woonwagenbewoning kan een vergelijkbare balans niet worden aangenomen. De vrouw is aangewezen op
een woonwagenstandplaats op een woonwagenlocatie om volgens haar woonwagencultuur te kunnen
leven. Vast staat dat de vrouw niet binnen afzienbare tijd in aanmerking kan komen voor een
woonwagenstandplaats. Het College oordeelt daarom dat het College van B&W van de gemeente
Eindhoven de vrouw discrimineert door het beleid te voeren waardoor zij niet in aanmerking komt voor
een standplaats op een woonwagenlocatie. De vrouw heeft ook een uitspraak gevraagd over het handelen
van de verhuurder (oordeel 2016-68).

Oordeel

College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Eindhoven maakt jegens de vrouw verboden

Oordelen

Datum:
Grond:
Terrein:

De gemeente Eindhoven discrimineert een
woonwagenbewoonster door het beleid te voeren waardoor
zij niet in aanmerking komt voor een standplaats op een
woonwagenlocatie in de gemeente Eindhoven.
Oordeelnummer 2016-67
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Sociale Bescherming

https://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen?grond=417536
https://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen?terrein=405548


onderscheid grond van ras.


