
Woonwagenlocatie ‘Gierzwaluw’: overzicht drie varianten 

 
Luchtfoto 27-04-2013 

 
Bestaande situatie (09-10-2013) 

 
Artist impression 

 
Minimale variant – 5 standplaatsen 

 
 
Basis variant – 11 standplaatsen 

 
 
Optimale variant – 5 standplaatsen en 6 woningen = 11 totaal 

1. Verplaatsen van twee woonwagens 
2. Herstraten van vijf bewoonde standplaatsen 
3. Plaatsen hekwerk rond de bestaande bewoonde standplaatsen 
4. Gedeeltelijke verkoop van vijf bestaande standplaatsen (indien mogelijk) 
5. De bergingen c.q. sanitaire units van de vijf bewoonde standplaatsen renoveren 
6. De meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
7. De leeggevallen standplaatsen amoveren en omzetten in groen 
8. De openbare ruimte herstellen 
9. Speeltoestellen terugplaatsen 

1. Herstraten van alle twaalf standplaatsen c.q. weer ‘verhuur klaar’ maken (dus ook de huidige 
lege standplaatsen) 

2. Plaatsen hekwerk rondom alle standplaatsen 
3. Gedeeltelijke verkoop vijf bestaande standplaatsen (indien mogelijk)  
4. Bergingen c.q. sanitaire units renoveren 
5. Meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
6. Openbare ruimte herstellen 
7. Brandveiligheidszones aanleggen 
8. Speeltoestellen terugplaatsen 

1. Verplaatsen twee woonwagens 
2. Bouw zes woonwagenwoningen voor de verhuur ( = sociale kernvoorraad) 
3. Gedeeltelijke verkoop vijf bestaande standplaatsen (indien mogelijk) 
4. Herstraten vijf bewoonde standplaatsen 
5. Plaatsen hekwerk rondom bestaande standplaatsen 
6. Bergingen c.q. sanitaire units renoveren 
7. Meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
8. Openbare ruimte herstellen 
9. Speeltoestellen terugplaatsen 

 



Woonwagenlocatie ‘Kerkhoflaan’ (Schoonebeek): overzicht drie varianten 

 
Luchtfoto 27-04-2013 

 
Bestaande situatie (09-10-2013) 

 
Artist impression 

 
Minimale variant – 3 standplaatsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basis variant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimale variant 

1. Herstraten drie bewoonde standplaatsen 
2. Bergingen c.q. sanitaire units renoveren 
3. Meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
4. Leeggevallen standplaatsen amoveren en omzetten in groen 
5. Openbare ruimte herstellen 
6. Aanleg parkeerplaatsen 

  

 



Woonwagenlocatie ‘Lijsterveld’: overzicht drie varianten 

 
Luchtfoto 27-04-2013 
 
 
 
 
                                                 Woning 

 
Bestaande situatie (09-10-2013) 

 
Artist impression 

 
Minimale variant – 12 standplaatsen + 2 woningen = 14 in totaal 

 
 
Basis variant – 13 standplaatsen + 2 woningen = 15 in totaal 

 
 
Optimale variant – 9 standplaatsen + 6 woningen = 15 in totaal 

1. Bouw van één woonwagenwoning voor de verhuur (sociale kernvoorraad) 
2. Verkoop drie, wellicht vier, bouwkavels 
3. Gedeeltelijke verkoop van de bestaande standplaatsen 
4. Bergingen c.q. sanitaire units renoveren 
5. Meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
6. Openbare ruimte herstellen 

1. Bouw van één woonwagenwoning voor de verhuur (sociale 
kernvoorraad) 

2. Aanleg vier standplaatsen voor de verhuur (sociale kernvoorraad) 
3. Gedeeltelijke verkoop van de bestaande standplaatsen 
4. Bergingen c.q. sanitaire units renoveren 
5. Meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
6. Openbare ruimte herstellen 

1. Bouw van vijf woonwagenwoningen voor de verhuur (sociale 
kernvoorraad) 

2. Gedeeltelijke verkoop van de bestaande standplaatsen 
3. Bergingen c.q. sanitaire units renoveren 
4. Meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
5. Openbare ruimte herstellen 

 



Woonwagenlocatie ‘Valtherlaan’: overzicht drie varianten 

 
Luchtfoto 27-04-2013  

Bestaande situatie (09-10-2013)  
Artist impression 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze standplaats kan eventueel worden ingevuld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimale variant  

Basis variant – 8 standplaatsen (wellicht 9) 
 

Optimale variant – 8 standplaatsen (wellicht 9) 

1. Gedeeltelijk) herstraten bestaande standplaatsen (hangt af van verkoop of 
niet) 

2. Gedeeltelijke verkoop van de bestaande standplaatsen 
3. Bergingen c.q. sanitaire units renoveren 
4. Meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
5. De leeggevallen standplaats amoveren en omzetten in groen 

(brandveiligheid) 
6. Openbare ruimte herstellen 

1. (Gedeeltelijk) herstraten bestaande standplaatsen (hangt af van 
verkoop of niet) 

2. Gedeeltelijke verkoop van de bestaande standplaatsen 
3. Bergingen c.q. sanitaire units renoveren 
4. Meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
5. Leeggevallen standplaats amoveren en omzetten in groen 

(brandveiligheid) 
6. Openbare ruimte herstellen 

1. Gedeeltelijk) herstraten bestaande standplaatsen (hangt af van verkoop of 
niet) 

2. Gedeeltelijke verkoop van de bestaande standplaatsen 
3. Bergingen c.q. sanitaire units renoveren 
4. Meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
5. Leeggevallen standplaats amoveren en omzetten in groen (brandveiligheid) 
6. Na handhaving doorgaande weg aanleggen c.q. herstellen 
7. Openbare ruimte herstellen 



Woonwagenlocatie ‘Vleerackers’: overzicht drie varianten 

 
Luchtfoto 27-04-2013 

 
Bestaande situatie (09-10-2013) 

 
Artist impression 

 
Minimale variant: 13 standplaatsen en 5 woningen = 18 in toaal 

 
 
Basis variant: 13 standplaatsen en 5 woningen = 18 in totaal 

 
 
 
 
Optimale variant: 8 standplaatsen en 10 woningen = 18 in totaal 

1. Bouw van vijf woonwagenwoningen voor de verhuur (sociale kernvoorraad) 
2. Gedeeltelijke verkoop van de bestaande standplaatsen 
3. Verkoop vijf bouwkavels 
4. Bergingen c.q. sanitaire units renoveren 
5. Meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
6. Openbare ruimte herstellen 

1. Bouw van vijf woonwagenwoningen voor de verhuur (sociale 
kernvoorraad) 

2. Aanleg vijf nieuwe standplaatsen voor de verhuur (sociale 
kernvoorraad) 

3. Gedeeltelijke verkoop van de bestaande standplaatsen 
4. Bergingen c.q. sanitaire units renoveren 
5. Meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
6. Openbare ruimte herstellen 

 

1. Bouw van tien woonwagenwoningen voor de verhuur (sociale 
kernvoorraad) 

2. Gedeeltelijke verkoop van de bestaande standplaatsen 
3. Bergingen c.q. sanitaire units renoveren 
4. Meterkasten aanpassen aan de eisen van nu 
5. Openbare ruimte herstellen 

 


