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Wonen op Vakantieparken

➢ Camping Fort Oranje  

➢ Ervaring in de regio 2014-2018

➢ Wonen op een recreatiepark?

➢ Campingaanpak

➢ Nationale actie-agenda 2018-2020

➢ In gesprek met gemeenten



Bevindingen op camping Fort Oranje



Ervaring in de regio 2014-2018



Waarom wonen op recreatieparken?

ONDER DE RADARSPOEDZOEKER

ANDERE WOON- & LEEFBEHOEFTE



Lessen in aanpak

• Rol gemeenten => economie, sociaal, veiligheid, RO, wonen

• In gesprek met bewoners

• Maatwerk per camping  MET bewoner in meerjaren-aanpak

• Multidisciplinair samenwerken, over grenzen vakgebieden

Tip: organiseer slagkracht vanuit zorg vooraf!



Pilots preventieve aanpak Oosterhout & Rucphen

Op recreatieterrein, met bewoners..

• ..werken aan leefbaarheid en veiligheid op camping, in beeld

• ..faciliteren in vergroten sociale weerbaarheid bewoners

• ..verminderen armoede- en schuldenproblematiek

Lokale krachtenveld en belang- en invloedhebbenden

• Campingeigenaren/beheerders, bewoners, gemeente 

• Sociaal-maatschappelijk, economisch, veiligheids- en RO, wonen perspectief

Regio aanpak voor maatschappelijke problemen  

• Bewustwording van verantwoordelijkheid naar burgers buiten reguliere systemen (en 
buiten beeld)

• Aanvulling maatschappelijk systeem (waterbed effect)
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Rol Publieke Gezondheid & Crisisbeheersing 

ZORG

MULTI

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigl5vv0ZXgAhXKLlAKHTkNAAoQjRx6BAgBEAU&url=https://atlasti.com/&psig=AOvVaw2IBN7HEUu0UJH5m7_RQKWy&ust=1548939823735195


Camping 

bewoner Gemeente

Openb. orde 
veiligheid

•Op de camping weet ik 
de raddraaiers te vinden

•We hebben er nu geen 
last van, wat in een 
woonwijk wel kan zijn.

•Inzet politie voelen we 
niet financieel

RO/ wonen

•Bestemmingsplan is 
recreatie, permanent 
wonen staat succesvolle 
recreatie in de weg

•We hebben structureel te 
kort aan woningen in lage 
huurklasse.

Sociaal domein/ BRP

•Geen inschrijving 
betekent, deze mensen 
zijn niet onze burgers, 

•Grote druk op lokale 
budgetten

Werkplein

•Lastig voor deze mensen 
om te voldoen aan 
spelregels gezien complexe 
situatie.

•Achtergestelde 
uitgangspositie bij 
sollicitaties

Andere woon-leefwens

•“Woonwagens worden 
bijna nergens toegelaten!”

•Ik heb een prikkelarme 
omgeving nodig

•Mijn ezels, bokjes en 
varken zijn mijn alles! 

•Naast mn huis in spanje 
kan ik niets anders 
betalen! 

Spoedzoekers

•“Mijn vrouw zit in het 
huis, ik woon hier. 
Lange wachttijden voor 
huurwoning”

•Geen woningaanbod 
voor: zzp, starters, 
relatiebreuk, zwarte 
lijst

Vastgelopen

•Laaggeletterd, 
schulden, 
verslaving, 
kinderen etc. 

•Door het doolhof 
van maatschappij 
gevallen.

•Ik kan geen kant 
op, en ben 
afhankelijk van 
kwaadwillende 
mensen

Mensen faciliteren bij vervullen eigen woon-leefbehoefte

waarbij veiligheids-gezondheids- en welzijnsrisico’s 
worden afgedekt, vooral voor kinderen

In gesprek met gemeenten

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQnoncu6bdAhVO2qQKHfM-DSkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm/375093-emoji-quiz-4-televisie&psig=AOvVaw3mqYmwS9VdxoHt_S6sQ8xO&ust=1536326284887722
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQhsayvKbdAhXPKewKHecACCgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.despeelgoedfee.com/houten-spoorweg-slagboom&psig=AOvVaw3o5Bn_HzLsCrqyftwdBP6a&ust=1536326491504324
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4kLaH0abdAhUFKlAKHQdmC3cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.informatiebord.nl/p/307/verkeersborden-rvv/geboden-en-verboden-f-serie/verkeersbord-rvv-f05-tegenligger-heeft-voorrang/&psig=AOvVaw1GCBwu_m2GKspTH1f0Q9CC&ust=1536332029442374


In gesprek met gemeenten


