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1. Rechte tellingen
Woonwagenbewoners
Een groep woonwagenbewoners heeft de groenstrook ?bezet? omdat ze een staplek in de
gemeente wil hebben. De groep zegt recht op de braakliggende grond aan de Clara
Visserstraat te hebben, omdat hun voorouders daar lange tijd woonden. - De gemeente wilde
tot ontruiming overgaan, maar mag dat niet van de rechter die de actie van de mannen als
een betoging ziet.

3 ‘De woonwagenbewoners hebben gelijk door op deze
manier voor hun rechten op te komen’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling)

(n=164)
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Op stelling 3 ‘De woonwagenbewoners hebben gelijk door op deze manier voor hun rechten op te
komen’ antwoordt 19% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 67% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (52%) is: "Zeer mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Mee eens



De gemeente zal hier ongetwijfeld een dossier over hebben. En heeft hier
waarschijnlijk gedacht er makkelijk onderuit te kunnen komen. Meer belangrijk is in
mijn ogen: gelijke monnikken, gelijke kappen. Woningnood en huur en
voorzieningen dienen voor alle inwoners van Nissewaard op eenzelfde manier
geborgd te worden. Dus recht op de grond is beperkt, recht op een staplek ligt voor
de hand, maar waar en tegen welke kosten en onder welke voorwaarden dient
objectief te worden vastgesteld. En is voor alle inwoners aan de orde. Ook de jeugd
en ouderen hebben (veel) meer keuze nodig.

Neutraal





Afwachtende et onderzoek van de gemeente
Ik weet niet precies wie de eigenaar vd grond is
Indien mensen ergens lang wonen kun je hun dat niet zomaar afnemen zonder een
alternatief te bieden. Er is mijns inziens echter geen recht op dit specifieke stuk
grond als er geen eigendom was of huur betaald werd.
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Als ik als mantelzorger bij me moeder woont.
En ze komt te overlijden,dan sta ik ook op straat.
Ik mag niet in de huurwoning blijven wonen.
ik snap ook niet wat hun rechten zijn,wat zijn mij rechten als Nederlander.
Een ieder mag een betoog houden maar de plek op eisen lijkt mij niet.
Ik weet niet of ze er officieel recht op hebben...ik ken de wet niet.
Op illegale of andere wijze zo je rechten afdwingen. Ben ik het niet eens.
Als iedereen op deze wijze zijn/haar "rechten"gebaseerd op voorouders gaat halen
dan verandert de gemeente in een vrijstaat/anarchie...
Mijn voorouders waren jagers en verzamelaars en hadden ook hun eigen grond....
er moeten wel mogelijkheden zijn voor mensen om zich in te schrijven bij bestaande
woonwagenstichtingen etc indien dit goed geregeld is dan hoeft dit niet te
gebeuren.
Als ik in een normaal huis woon hebben mijn kinderen ook niet het recht op het
stuk grond.
Als ze het nou netjes houden maar het een grote zooi dus weg ermee
Als zij dan echt recht hebben, kunnen ze eigendomspapieren laten zien. Dan is er
toch geen probleem?
Bekeuren die mensen voor wildcamperen in bernisse mag ook niks kwa
karpervissen met tent dus waarom zou dat wel mogen
De gemeente heeft genoeg plaatsen voor woonwagens. Daar kunnen de bewoners
zich inschrijven. De bestemming van de clara visserstraat is gewijzigd en daarmee in
mijn ogen geen recht meer op de grond alleen maar omdat hun ouders er vroeger
hebben gestaan. Die rechten heb ik ook niet op het etuk grond wat mijj ouders
vroeger bezaten. Daarnaast de wijze waarop druist in tegen een nette manier het
gesprek aangaan. De caravans zien er niet uit met de gespoten teksten en bewoners
zijn er meer niet dan wel.
De mensen die er stonden hebben zelf de plek terug gegeven/weg gedaan. Die plek
was boeren gebied. Daar wonen 50jr nog niemand. Beetje raar dat er club kleding
gedragen word. Das itimedertend.
Er is al een kamp in Spijkenisse en dat is meer dan genoeg. Zo in de woonwijk past
niet vind ik. Ik vind zowieso dat kampen achterhaald zijn en oneerlijk naar de
overige inwoners van Nissewaard
Er is toch een terrein in spijkenisse waar "woonwagens" welkom zijn ? Er zijn veel
meer mensen die ala minute een woonplaats willen. Dat er eerder familie gewoond
heeft geeft niet het recht weer deze plaatsen op te eisen.
Het is geen recht om grond te claimen.
Niet meer van deze tijd.
Wanneer je een stuk grond wat bij de buren in beslag is genomen 15 jaar niet claimt
dan ben je het kwijt. Dit is exact hetzelfde, waarom hebben zij recht op meer
rechten dan de rest van Nederland? Mijn overgrootvader had een boerderij, dus ik
kan die grond nu claimen?
Wat een klucht dit. Alleen als het de hele tijd bewoond/in gebruik zou zijn, kun je
het zien als verworfen recht. Als ze het nu willen gebruiken, moeten ze het kopen
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De gemeente geeft aan meer tijd nodig te hebben om het woonwagenbeleid te onderzoeken.

4 Welke tip wilt u de gemeente meegeven bij het
onderzoeken van het woonwagenbeleid?
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Op vraag "4 Welke tip wilt u de gemeente meegeven bij het onderzoeken van het
woonwagenbeleid?" antwoordt 40% van de respondenten: "Tip:".

Tip:


















Aanpakken, niks recht op grond waar ooit eens een familielid heeft gestaan
Aanvaard woonwagenbewoners
Afwachtende et onderzoek van de gemeente
Als het echte woonwagenbewoners zijn dan leven ze ok in woonwagens en niet in die grote
huizen wat ze als woonwagen bestempelen , dan kunnen ze net zo goed in een woning van steen
gaan wonen. Dus gemeente hou de regels strak als het om echte woonwagenbewoners gaan en
laat ze geen bungalow neer zetten met een verdieping erop.
Als we allemaal kunnen zeggen dat onze voorouders er lang hebben gewoont dan is het eind
zoek.
Als zij die rechten hebben heeft iedereen die en mijn dochter moet ook maar afwachten of zij
hiet een woning krijgt wat zijn zij meer als iemand anderd
Blijf binnen de wettelijke kaders vasthouden aan het beleid
Blijf in gesprek en los het op.
Blijf in overleg met elkaar en luister. Er moet ook ruimte zijn voor woonwagenbewoners in onze
gemeente
Blijf in verbinding met de woonwagenbewoners. Vraag hen een onafhankelijke mediator te
benoemen die beide partijen weer in dialoog met elkaar kan brengen.
Camp opruimen en caravans naar de stort
Controleer de wetgeving op het verjaren van eigendomsrechten, als ze die uberhaupt al kunnen
aantonen.
Crew plekken voor woonwagens
Dan hadden de ouders niet weg moeten gaan.ik als Nederlander kan ook niet terug naar me
ouderlijke woning.
Duik nog eens in de boeken en vraag het buurgemeenten
Een alternatieve staanplaats
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Er is op die plek een uitsterf constructie wat betekent dat er geen nieuwe bewoners mogen
komen.
Ga in gesprek en verdiep je in het verleden
Ga op zoek naar een passende/ beter woonplek.e
Geef die mensen gewoon een sta plek.
Geef gewoon een net plekje en opgelost.
Geef ze ergens anders de ruimte zodat al deze moeite niet nodig is
Geef ze hun plaatsen terug net als vroeger ( kamp bij de maas)
Geeft ze een plek in de polder waar niemand er last van heeft ik ben vanmening dat de
bebouwdekom geen camping is
Harder optreden.
Hebben zij echt de capaciteit om op die plaatsen nieuwe woonwagens te plaatsen. Hebben ze de
financiële middelen hiervoor?
Herstel dat stukje groen weer naar de oorspronkelijke staat en laat er weer 2 woonwagens staan,
zo blijft het kamp 1 geheel zoals het origineel ook was en kunnen deze mensen die graag zo en
bij elkaar leven ook gelukkige en tevreden inwoners zijn van Nissewaard.
In gesprek gaan met minister en kijk ook bij de andere gemeenten.
Initiatief houden
Kijk evt naar een ander gelijkwaardig stuk grond. Neem ze serieus! Het zijn ook gewoon mensen
en onderdeel van onze samenleving.
Kijk naar het verleden en jurispondentie uit het verleden. Vergeet ook de geschiedenis van de
woonwagen bewoners.
Kom deze mensen tegemoet
Laat de beschikbaar zijn en laat er gras en bloemen bloeien
Laat je door een kleine minderheid niet de les lezen. Regels zijn voor iedereen hetzelfde.
Mag ik een huis bezetten waar mijn ouders ooit gewoond hebben? Verhuisd=verhuisd!
Minimaliseer wederzijdse overlast en zorg voor consistent en consequent, duidelijk beleid.
Neem een expert in dienst en laat het niet over aan halfbakken consultants die per uur
afgerekend gaan worden, en laat het ook niet over aan goedkope stagiaires!!
Niemand kan aanspraak maken op erfrechten op een staanplek
Niet toestaan
Nieuwe betere plek aanbieden
Onderzoek of geheel verbod op woonwagens mogelijk is
Ontruimen
Ontruimen!
Ontruimen. Weg wezen.
Overleg vooral ook eens bij andere gemeentes hoe die daar mee omgaan.
Probeer zodanig beleid te maken dat niet steeds de gemeenschap opdraait voor de nadelen van
door henzelf gekozen levenswijze en probeer integreren van die mensen in de maatschappij en
in het arbeidsproces te bevorderen, zodat ook zij in de kosten van hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien.
Serieus met de vraagstelling omgaan.
Sneller
Stuur gewoon weg.
Toch verwijderen
Veel communicatie hieromtrent
Verdiep uzelf in de cultuur en geschiedenis van de bewoners van de woonwagens.
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Waarom gaat alles op zo’n bureacratische manier? Geef mensen de ruimte en mogelijkheden om
te leven en wonen zoals ze willen binnen de gemeente. Er is plek genoeg, bied deze mensen ern
fatsoenlijke plek aan en als ze dat niet accepteren hebben ze pech
Wat zijn de eisen voor mensen die grond kopen ivm bouwvergunningen. Momenteel ziet het er
niet uit. En als blijkt dat ze daar mogen wonen zet er dsn een groot dicht hek omheen.
Wees eens niet zo star en sta open voor t gesprek, we moeten het toch samen doen he. Incl
woonwagenbewoners, asielzoekers etc etc
Weg pesten door het ze met alles heel moeilijk te maken, continu politie toezicht bijvoorbeeld
Wegwezen met die figuren
Werk volgens de wet. Als het terecht is, laat ze dan blijven. Zo niet, haal ze daar dan weg.
Zie boven onder 3.
Zoek een andere plaats en dwing deze mensen te vetrekken.
Zorg dat er weer plaatsen komen.
Zorg ervoor dat ze in een caravan gaan wonen die door een normale personenauto te
verplaatsen is ipv in beton gegoten wielen! En marktconform huur berekenen a minimaal 700
euro per maand. Dan is er ineens geen probleem meer!! Niet buigen voor chantage
Zorg voor een nieuwe plek waar ze kunnen blijven staan.
Zorg voor meer staanplaatsen onder de regelgeving van bestaande

Toelichting
Tip:












Afwachtende et onderzoek van de gemeente
De richter gunt hun het protest maar daar zal toch wel een limiet aan zitten?
Geef betrokkenen het gevoel dat ze serieus genomen worden, maar dwing ook af dat
betrokkenen zich dan ook wel aan bepaalde rwgels moeten houden. Bij voorbeeld terrein
verlaten en serieus kijken wat de opties zijn door gedegen onderzoek te doen.
Het is al erg genoeg dat heel Nederland is aangeharkt en er nergens meer stukjes vrij land
zijn. Deze mensen zijn van oudsher gewend vrij te leven. de gemeente mag daarin
voorzien. Deze mensen worden ook geassocieerd met het vrij interpreteren van de wet en
van eigendomsrechten. Daar moet gewoon op gehandhaafd worden, zoals dat bij iedere
burger gedaan wordt.
Ik heb niets tegen een nomadenvolk, leuk zo'n cultuur mits ze zich gepast gedragen en de
wet naleven zoals andere burgers. Ze mogen best wat extra soepel zijn met wetgeving als
ze daaraan kunnen voldoen. Echter het is vaker een besloten club met territorium gedrag
en eigen wetten. Hoe zit het met deze mensen en eventuele strafbladen?
Ik krijg de indruk dat als men maar hard genoeg schreeuwt en eist hier in Nederland alles
voor elkaar wordt gebracht. De "normale" burger heeft het nakijken
Je heb daar echt geen maanden voor nodig. Zet er 1 persoon delicate op en los het op.
Zolang die mensen zich afgezonderd gedragen van de mensen die in vaste huizen wonen
en daarbij vaak in relatie met strafbare feiten gebracht worden zal aversie tegen die
bevolkingsgroep blijven bestaan. Die aversie wordt versterkt als de indruk gewekt wordt
dat zij veel voor elkaar krijgen "op kosten van de gemeenschap". Als zij daarom "normale"
banen gaan vervullen en zodoende laten zien dat zij in hun eigen levensonderhoud
voorzien, zullen weinig mensen er moeite mee hebben dat zij niet in een stenen huis
willen wonen, maar in een "mobiele" woning.
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Roken
Woonwagenbewoners
Vuurwerk
09 november 2018 tot 22 november 2018
167
7,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
4 minuten en 2 seconden
23 november 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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