Publieke raadpleging onder de inwoners van Horst aan de
Maas over woonwagenstandplaatsen
22 mei 2019
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Samenvatting
Op stelling 1 ‘Er moet meer aandacht zijn voor standplaatsen voor woonwagens’ antwoordt in totaal
20% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 43% van de respondenten antwoordt: "(zeer)
mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "2 Welke plekken in Horst aan de Maas zouden volgens jou geschikt zijn voor
standplaatsen?" antwoordt 16% van de respondenten met een plek die volgens hun geschikt is.
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHorstaandeMaas, waarbij 495 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Woonwagenstandplaatsen
Woonwagenbewoners vroegen enkele maanden geleden aandacht voor het tekort aan
standplaatsen. In Horst worden op een voormalige standplaats woningen gebouwd.

1 ‘Er moet meer aandacht zijn voor standplaatsen voor
woonwagens’
(In welke mate ben je het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=479)
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Op stelling 1 ‘Er moet meer aandacht zijn voor standplaatsen voor woonwagens’ antwoordt in totaal
20% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 43% van de respondenten antwoordt: "(zeer)
mee oneens". Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Mee eens

•

•
•
•
•
Neutraal

•

Deze mensen hebben zeker recht om te kunnen leven op deze, door henzelf
gekozen manier van huisvesting. Maar ik ben er ook voor om deze niet in een
dichtbevolkte woonwijk te situeren. Het contact met de buurt blijft over het
algemeen zeer beperkt, terwijl de woonwagenbewoners zich vaak bitter weinig
aantrekken van 'orde en netheid' en daardoor zich het misnoegen van de buurt
op de hals halen.
Laat deze mensen toch fijn met hun groep/familie op een plek samen wonen. Het
is hun manier van leven
Mensen kiezen ervoor om op deze manier te Mogen wonen, laat deze mensen in
hun waarde.
We moeten plekken creeeren voor asielzoekers , Polen en Roemenen, dus
waarom ook niet voor woonwagenbewoners. Het probleem is alleen dat niemand
ze wil als buren.....
Ze hebben maar plaats voor ongeveer 5 caravans, dat is niet echt veel
Als er vanuit Horst vraag naar is, miet er rekening nee worden gehouden. Maar er
is ook vraag naar ander soortige woningen. Woonwagens hebben hierin geen
voorrang, net zo min als andere type woningen.
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Er is ook een tekort aan (betaalbare/starters) woningen. Dus in dat kader moeten
de afwegingen gemaakt worden.
Er moet uiteraard een oplossing komen. voor de arbeidsmigranten worden ook
plekken gevonden en gecreëerd
Ik weet niet wat de situatie in HadM is en hoeeveel aandacht er al is.
Is er een probleem??
Vind ik een lastig onderwerp!
Waarom hebben ze de plaatsen opgeruimd was er toen geen vraag naar of
hebben ze nu een goede smoes om buiten Horst centrum plaatsen te creëren
Al die jaren zijn er minder en minder standplaatsen en nu ineens liggen ze te
zeuren
We leven anno 2019
De 'woonwagens' lijken verdacht veel op, klein uitgevallen, rijtjeshuizen. Waarom
moet hier apart aandacht aan besteed worden?
Dit is een vorm/manier van wonen waar mensen zelf voor kiezen. Dit verdient net
zoveel aandacht als andere vormen van wonen. Denk aan woonhofje, commune,
aardwoningen, etc.
Er moet voor alle inwoners van de gemeente evenveel aandacht zijn.
Ik streef liever naar betaalbare, duurzame, vaste woningen i.p.v. woonwagens.
In Grubbenvorst staat er maar 1, plek genoeg daar
Intergreren in de bevolking
Ook wij worden niet altijd meteen op onze wenken bedient
Op basis waarvan kunnen mensen recht doen gelden op een standplaats voor een
woonwagen? Is daarvoor iets geregeld?
Staan nu al vaak leeg
Aub geen woonwagens in drukkere buurten. Maak aparte ruimtes aan de rand
van een dorp/stad zodat ze meer vrijheid hebben. Wel goed op papier zetten wat
wel en niet mag.
Dat er eerst maar eens meer aandacht is voor jongerenwoningen.
Dat volk moet zich maar eens aanpassen. Kampjes worden/zijn broedplaatsen
voor criminaliteit
Er zijn genoeg andere woningen beschikbaar. Waarom moeten deze mensen bij
elkaar kruipen?
Helaas betekent ‘n woonwagenstandplaats vaak overlast. Als ervaringsdeskundige
(ruim 20 jaar tegenover standplaats in Vondersestraat gewoond) ben ik bijzonder
blij dat daar nu woningen gebouwd gaan worden.
Wat is tegenwoordig nog het verschil tussen een “woonwagen” vaak zonder
wielen? En een huis?
Woonwagens zijn vandaag de dag gewone bungalows. Het argument dat deze
niet direct met de grond zijn verbonden, maar los staan is onzinnig.
Vraag is onduidelijk. Betreft dit de huidige woonwagenkampen of een plek voor
nieuwe woonwagenkampen?

5

2 Welke plekken in Horst aan de Maas zouden volgens jou geschikt zijn voor
standplaatsen? (n=491)
Plek(ken) (16%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan de rand v horst
Aan de rand van een dorp
Aan de rand van het dorp.
Als er werkelijk plekken (bij) moeten komen zou m.i. in overleg met (toekomstige, mogelijke)
bewoners gekeken moeten worden welke locaties in aanmerking komen
Als het al nodig is, dan buiten de bebouwde kom, waar overlast minder grote gevolgen heeft
voor omwonenden.
Berghem, sevenum
Bestaande
Bestaande plekken zijn goed
Bij campings
Bij de Anco
Bij de moelberenbos
Bij het veld voor de Anco. Voormalig opslagterrein Houthandel Mol.
Bij huidige plekken
Buiten bebouwde kom
Buitengebied
Centrum horst
Centrum Horst
Daar waar ze nu ook zijn.
Daar waar ze nu staan
De huidige
De huidige en als deze meerdere jaren leeg staan anders invullen
De oude plekken naar de huidige standaard brengen maar ook nieuwe plekken in
nieuwbouwprojecten
De plekken zijn er al waarom die niet opknappen en mooie ruime aangepaste woningen
plaatsen door de bewoners
De Risselt
Geen idee, nooit over nagedcht
Geen uitbreiding toestaan
Geen.
Genoeg plaats in horst
Grubbenvorst Californische weg
Grubbenvorst heeft nog enkele plekken vrij op het kampje .
Grubbenvorst standplaatsen snel uitbreiden
Hagelkruisweg
Het plein tegen over de Anco
Horst p plaats waar kermiswagens ook staan
Huidige
Huidige plek vergroten indien er behoefte is
In de buitenwijk
In de rand zones van de grotere kernen
In de uitwaarden van de Maas
In Grubbenvorst naast het tankstation is jaren geleden hiervoor aangelegd.
In het buitengebied
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In iedere woonwijk
In randzones rond de kernen
Indien mogelijk in het buiten gebied. misschien op een industrie terrein.
Industrieplekken in de bebouwde kom opkopen en deze inrichten voor woonwagens
Kasteel Ter Horst
Nabij Kasteelse bossen
Ndustrie tereinen
Niemand zal ze wel in de buurt willen, waarde vermindering eigen woning
Niet gebruikte grasvelden
Niet te veel geconcentreerd. In horst waar woonwagens weggehaald zijn staat nu leeg. zouden
ze weer kunnen staan.
Noordsingel (bestaand), herinrichten bij spoor Gr'vorst.
O.a. Tradeport West, Sevenum en alle andere industrieterreinen in de gemeente Horst aan de
Maas.
Omgeving"Haenraeds"
Onmogelijke vraag
Op bestaande bouwgrond?
Rand van Horst en niet in de dorpen
Reulsberg
Rotven
Rotvenweg
Tegenover Horst World Kitchen
Tussen de woningen, net zoals op de Noordsingel
Verdeeld en niet allemaal bij elkaar
Vonderse straat en westsingel bij hangjangerenplek.
Waar al eerder plek was voor woonwagens, bijvoorbeeld naast Besouw in Grubbenvorst
Waar deze mensen ook de ruimte hebben, net zoals Polen en andere buitenlanders of ander
volk want dat kan wel hier in de gemeente die worden wel geaccepteerd
Waar deze nu is is voldoende
Waar genoeg ruimte is voor hen ?
Waar ze al waren.
Waar ze altijd hebben gestaan op de Vondersestraat. Daar was iedereen aan gewend. Waarom
hier nu huurwoningen neerzetten?
Waar ze eerder waren, in en nabij de woonwijken
Waar ze nu ook staan
Waar ze nu zijn
Wat was er mis met de plekken die er al waren en sommige nog zijn

Geen (31%)
Weet niet (54%)
Toelichting
•
•
•

Ben niet zo goed bekend in Horst a/d Maas. Wel zou er een plek gerealiseerd kunnen worden
bij de Jan Linders in Tienray, nabij het Polengebouw. Daar is nog plek genoeg.
De "woonwagens" van tegenwoordig zijn haast hetzelfde als gewone huizen (soms nog
mooier)
De meeste plekken waar woonwagens staan is geen fraai gezicht voor de omgeving
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er moet wel goede controle uit geoefend worden om verkeerde ontwikkelingen te voorkomen.
Dit moet voor men een standplaats toe gewezen krijgt woorden afgesproken.
Geef maar aan waar ze uit kunnen kiezen.
Ik begrijp niet zo goed waarom daar zo moeilijk over wordt gedaan
In de van Vlattenstraat in Sevenum hebben we er eigenlijk nooit last van dat daar een paar
woonwagens liggen
Je zou er een soort van camping (beetje achteraf?) voor kunnen reserveren denk ik.
Misschien plekken die ingericht zijn als camping, of waar ook buitenlandse arbeiders
gehuisvest zijn
Op een plek waar ze rustig kunnen leven. heb er geen bezwaar tegen als in het centrum komen
wonen of net er buiten maar ook deze mensen moeten zich aan de regels houden dan
Waar zelf een goed gevoel bij hebben
WOONWAGEN MENSEN ZIJN OOK GEWONE MENSEN EN HOREN GEWOON BIJ ONZE
SAMENLEVING EN BEHOEVEN GEEN UITZONDERING POSITIE.
Woonwagens zijn niet voor in het dorp, dat is iets voor op de camping
Ze zoeken maar een plaats in de rimboe
Zouden gewoon als iedere burger moeten wonen in woonwijk en zich aanpassen. In ieder
geval niet veel woonwagens bij elkaar!
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipHorstaandeMaas
Woonwagenstandplaatsen
Glasvezel
Koningsdag
Dodenherdenking/ Bevrijdingsdag
Goede doelen evenementen
15 april 2019 tot 22 april 2019
495
4,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2
23 april 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 4,3%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 4,3%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier wel het geval.

2.1. Methodiek
o
o
o

In overleg met Kempen Media zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 15 april 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Alle deelnemers vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2. Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipHorstaandeMaas
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van HorstaandeMaas
vergroten. Via het panel TipHorstaandeMaas.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
HorstaandeMaas hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op tiphorstaandemaas.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipHorstaandeMaas.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHorstaandeMaas.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vaccineren, ‘Social Media’ en ‘Orgaandonatie’.
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4. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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