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Aanpassing beleid verhuur standplaatsen woonwagens
Op 14 april jl. heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het beleid omtrent
de verhuur van standplaatsen voor woonwagens aan de Giek te Elburg aan te passen. “Begin
2014 besloot het college om de standplaatsen die door natuurlijk verloop v rijkomen niet
langer te verhuren. Dat hebben we nu aangepast”, aldus wethouder Jan Polinder (SGP).
Op 18 december 2014 heeft het College voor de Rechten van de Mens in een zaak betreffende de
gemeente Oss een verstrekkende uitspraak gedaan. Zij heeft bepaald dat het voeren van een
zogenaamd ‘uitsterfbeleid’ gezien moet worden als een vorm van discriminatie. Met het oog op deze
uitspraak heeft het college van burgemeester en wethouders van Elburg besloten om, op het moment
dat een standplaats vrijkomt, de situatie per geval te beoordelen en hierbij het opnieuw verhuren van
een standplaats niet uit te sluiten. Wethouder Jan Polinder licht het besluit toe: “Voor ons was het
duidelijk dat we, na de uitspraak waarin het beleid als discriminerend betiteld wordt, het een en ander
moesten aanpassen. Er spelen echter op het Woonwagencentrum de Giek zaken waar wij ons zorgen
over maken, zoals de brandveiligheid. Daarom willen we per vrijkomende standplaats beoordelen of
deze opnieuw kan worden verhuurd of dat de standplaats om bouwkundige of veiligheidsredenen
onbewoond moet blijven. Uitgangspunt hierbij is het borgen van de veiligheid en leefbaarheid van de
bestaande maar ook toekomstige bewoners.”
Het gewijzigde beleid treedt per direct in werking. De beleidswijziging heeft echter geen effect op het
(op 24 november 2014) vastgestelde bestemmingplan ‘Woonwagencentrum De Giek’. Tegen dit
bestemmingsplan is door enkele bewoners van het woonwagencentrum beroep ingesteld bij de Raad van
State.
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