
Vraag vanuit GemeenteBelangen: 

 

Het woonwagenkamp in Lemelerveld is de laatste tijd weer negatief in het nieuws. 

Al een groot aantal jaren ondervinden de buurtbewoners met tussenpozen overlast. 

Maar de laatste tijd is het echter wel bijzonder raak gezien alle klachten die 

worden genoemd in de ingezonden brief van de buurtvereniging Aakstraat. 

Wij vragen het college wat zij aan deze situatie gaat doen. 

 
 

Naar aanleiding van signalen uit de omgeving van het woonwagenkamp en de processen verbaal die de 

politie heeft opgemaakt is de wethouder (Agricola) met een delegatie van het woonwagenkamp in 

gesprek gegaan. In de bijgevoegde brief die naar aanleiding van dit gesprek is gemaakt is de 

buurtvereniging op de hoogte gesteld van de gemakte afspraken tussen de gemeente en de bewoners 

van het woonwagenkamp. Tevens is er een gesprek aangekondigd tussen een delegatie van de 

bewoners van de Aakstraat en de gemeente (burgemeester en wethouder). 

 



Qëmeellle Dalfsen

Buurtvereniging “De Aakstraat“
Aakstraat 25
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Geacht bestuur buurtvereniging,

Op 21 januari 2014 hebben wij van u een brief ontvangen waarbij u als woordvoerder van de buurt uw
ongenoegen uitspreekt over het woonwagenkamp aan de Strenkhaarsweg in Lemelerveld.
ln uw brief schrijft u dat de buurt al langere tijd overlast ervaart van het kampje. Ook geeft u aan dat er niet
meer gereageerd wordt vanuit de buurt omdat de angst bestaat dat de melders hierop door de
kampbewoners wordt afgerekend.
ln uw brief geeft u nog een opsomming van gebeurtenissen vanuit het verleden aan en zaken die enkele
weken geleden hebben plaatsgevonden.

Bij de recente meldingen uit de buurt is de politie ter plaatse geweest en is er door hen adequaat
opgetreden tegen de overlast. De politie heeft ons gei'nformeerd over hun inzet en het verloop van de
interventies op het woonwagenkamp.

Naar aanleiding van uw brief en de gebeurtenissen van de afgelopen periode heeft wethouder
N.L. Agricola de bewoners van het woonwagenkamp in Lemelerveld uitgenodigd voor een gesprek. Dit
gesprek heeft plaatsgevonden op 3 februari 2014 en een afvaardiging van het woonwagenkamp heeft
hieraan deelgenomen.

Tijdens het gesprek zijn veel onderwerpen aan de orde geweest en is uw brief besproken.
Ook de gebeurtenissen van de laatste weken die geleid hebben tot interventies van de politie zijn
behandeld. Er is op duidelijke en niet mis te verstane wijze aangegeven dat onder andere het demonteren
van vrachtwagens op de openbare weg, het verbranden van afval op het terrein en het opslaan van afval
op of in de nabijheid van het perceel niet kan en dat hiertegen wordt opgetreden.
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Uit het gesprek bleek verder dat de bewoners van het woonwagenkamp bijna geen contact hebben in de
buurt ondanks dat ze er 22 jaar wonen. Wat hien/an de reden is weten ze niet maar hun gevoel is dat de
buurt ze graag kwijt wil. Het voorstel van onze wethouder om een gesprek te organiseren tussen buurt en
de bewoners van het kampje werd door de woonwagenbewoners positief ontvangen.

De volgende afspraken zijn gemaakt tijdens het gesprek:

-het afval op de stoep enparkeerplaats wordt door woonwagenkampbewoners opgeruimd en afgevoerd

-er vinden geen werkzaamheden meer plaats op de openbare weg zodat er geen verstoring van het
overige verkeer plaatsvindt

-er wordt geen afval verbrand op het terrein anders dan wat in de APV is toegestaan (Art 5.34)

- wethouder Agricola arrangeert een gesprek tussen bewoners woonwagenkamp en omwonenden om
meer begrip te kweken voor ieders belang

-wethouder Agricola gaat meedenken over een bedrijfslocatie voor de woonwagenkampbewoners die als
“zelfstandige zonder personeel” (ZZP) zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het blijkt dat er veel onbegrip is tussen de buurtbewoners enerzijds en de woonwagenbewoners
anderzijds. De gemeente Dalfsen hoopt met de gemaakte afspraken meer begrip te krijgen tussen beide
partijen.

Binnenkort zal er een gesprek plaatsvinden met een afvaardiging van de bewoners van de Aakstraat
waarbij burgemeester H.C.P. Noten en wethouder N.L. Agricola aanwezig zullen zijn.

informatie
Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met H. Bruggeman door te bellen met (0529)
48 82 58 of een e-mail te sturen naar h.bruggeman@dalfsen.nl (vermeld het zaaknummer dat bovenin
deze brief staat).

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
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de burgemeester, de sec' tar§;djrecteur,
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