
WOONBEHOEFTEONDERZOEK WOONWAGENBELEID
 Gemeente Coevorden 2021

De 8 woonwagenlocaties in de gemeente Coevorden



Inhoudsopgave

Inleiding

Woonwagenstandplaatsen in de gemeente Coevorden

Woonbehoefteonderzoek

Conclusies

20211808 Woonwagenbeleid Coevorden 2021 2



1 Inleiding

In het tweede kwartaal van 2021 is onderzoek gedaan naar de woonbehoefte van de Coevordense 
woonwagenbevolking. De aanleiding van dit onderzoek zijn de rapporten van het College van de 
Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman en recente verzoeken van 
woonwagenbewoners om nieuwe standplaatsen toe te voegen aan de bestaande voorraad. De 
uitkomsten van dit onderzoek vormt inbreng voor het nieuw te vormen woonwagenbeleid. 

2 Woonwagenstandplaatsen in Coevorden

In Coevorden zijn er 69 standplaatsen, verdeeld over 8 locaties. Het totaal aantal bewoners van 
deze standplaatsen is 156 (de peildatum voor deze cijfers is juni 2021). 
De gemeente heeft 57 standplaatsen in eigendom, de overige 12 standplaatsen zijn in eigendom 
van de bewoners. Zie onderstaande tabel 1.

Tabel 1: Overzicht woonwagenlocaties gemeente Coevorden
Locatie Plaats Standplaat

sen
Waarva
n 
leegsta
nd

Eigendo
m 
Gemeen
te

Eigendo
m 
bewone
rs

Corn. 
Huygensstraat

Coevord
en

15 1 8 7

Dr. Picardtlaan Coevord
en

9 0 9 0

Esschenbrugger
dijk

Coevord
en

15 6 15 0

Past. 
Wesselstraat

Coevord
en

5 0 5 0

Burg. Ten 
Holteweg

Dalen 10 0 10 0

Tjasker Dalen 5 0 5 0
Grootmaten Aalden 5 0 5 0
Oldengaerde Sleen 5 0 0 5

TOTAAL 69 6 57 12
Opmerking: De 7 lege zijn voorlopig niet toegewezen in afwachting van het 
woonwagenbeleid in 2021.

2.1 Analyse huidige bewoning van standplaatsen
Aan de gezinssamenstelling van de huidige woonwagenbewoners in de gemeente kun je zien welke 
vraag je in de toekomst kunt verwachten. De mutatiegraad van standplaatsen is laag. Als iemand  
eenmaal een standplaats heeft, zal deze niet snel verhuizen naar een andere standplaats. Dat ligt 
anders voor inwonende kinderen. Zij hebben vaak de wens voor een eigen standplaats. De 
gemeente kan op basis van een analyse van gemeentelijke basisregistratie in beeld brengen 
hoeveel potentiele starters we kunnen verwachten. Hierbij valt op dat in de woonwagens veel 
jongeren wonen, 43 % van de bewoners is jonger dan 36 jaar.
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Tabel 2: Overzicht leeftijden woonwagenbewoners
Leeftijdsklasse Aantal Percentage

Jonger dan 18 jaar 32 20,3
18 – 25 jaar 22 13,9
26 – 35 jaar 14 8,9
36 – 45 jaar 31 19,6
46 – 55 jaar 21 13,3
56 – 65 jaar 19 12,0
66 – 75 jaar 15 9,5

Ouder dan 75 jaar 4 2,5
TOTAAL 158 100

Ook hebben we onderzocht hoe de huishoudensamenstelling van de woonwagenbewoners er uit 
ziet. Hieruit blijkt dat 22,2 procent van de bewoners alleen woont. 

Tabel 3: Samenstelling huishoudens
Samenstelling 

huishouden
Aantal Percentage

1 persoons 14 22,2
2 persoons 21 33,3
3 persoons 15 23,8
4 persoons 10 15,9
5 persoons 1 1,6
6 persoons 1 1,6
7 persoons 1 1,6

TOTAAL 63 100

2.2 Regionale context
Het bureau Compaenen heeft in 2018 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties het onderzoek “Woonwagenstandplaatsen in Nederland” uitgevoerd. Zij 
schetsen een beeld van de woonwagenstandplaatsen in Nederland. In totaal zijn er in Drenthe 387 
standplaatsen. Coevorden heeft hier met de 69 standplaatsen (17,8%) een flink aandeel in. Na 
Emmen en Hoogeveen heeft Coevorden het hoogste aantal standplaatsen.

3 Woonbehoefteonderzoek

3.1 Behoefte natuurlijke aanwas
Een specifieke groep op de wachtlijst is die van inwonende kinderen. Deze doelgroep wil mogelijk 
een zelfstandige standplaats (kwantitatieve vraag). Daarnaast is er waarschijnlijk een voorkeur 
voor een locatie, een type of eigendom (kwalitatieve vraag). 

Uit de reacties blijkt dat vrijwel alle respondenten nog thuis bij de ouders wonen. Vrijwel iedereen 
geeft ook aan op korte termijn, binnen 3 jaar, te willen verhuizen. Alle respondenten geven aan 
binnen de gemeente Coevorden te willen verhuizen en daarbij een voorkeur te hebben voor een 
standplaats/woonwagen.
Wat betreft de locatie zijn er verschillende voorkeuren voor plekken in de gemeente. Een 
gemeenschappelijke binder hierbij is wel het wonen in de nabijheid van de familie.

3.2 Behoefte spijtoptanten
De behoefte van de voormalig woonwagenbewoners in Coevorden, die nu in een woning of anders 
wonen en weer terug willen, is in kaart gebracht. Deze groep noemen we in het onderzoek, net als 
in het beleidskader van het ministerie van BZK, de zogenaamde spijtoptanten.
De groep spijtoptanten valt globaal gezien in de leeftijdscategorie 30 tot 40-jarigen. Er zijn zowel 
(beginnende) gezinnen als alleenstaanden. Van de 7 spijtoptranten wonen er 3 in Coevorden en 4 
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buiten Coevorden. Allen hebben in het verleden in een woonwagen in Coevorden gewoond en wil zo 
snel mogelijk terug verhuizen naar een woonwagen in Coevorden . Het is voor deze groep 
belangrijk om binnen Coevorden te wonen.
Voor deze groep is vooral het samenwonen met gelijkgestemden, familie en vrienden belangrijk is. 
Hierbij is ook het gevoel van gemeenschap en het in stand houden van traditie heel erg belangrijk. 
Omdat het in de nabijheid wonen van familie van belang is, wordt de suggestie gedaan om ook de 
mogelijkheid te onderzoeken of de bestaande woonwagenlocaties uitgebreid kunnen worden.
Spijtoptanten die specifiek willen kiezen voor een specifieke locatie moeten rekening houden met 
een langere wachttijd.

3.3 Respons ingevulde vragenlijsten hoofdbewoners
Tabel 3: Respons
Vragenlijsten Aantal

Totaal niet-respondenten 25

Op eigen verzoek van de wachtlijst gehaald 19

Kandidaten wachtlijst na respons 28

TOTAAL 72
Van de 72 verzonden vragenlijsten aan de hoofdbewoners zijn er 28 geretourneerd. Van deze 28 
geven 9 personen expliciet aan dat zij een woonwagenstandplaats zouden willen kopen. 

3.4 Vergelijking wachttijd en slaagkans sociale huurwoningen
De vergelijking wat betreft wachttijd en slaagkans van woningenzoekenden tussen 
standplaatsen/woonwagens en reguliere sociale woningen kunnen we niet maken. Ten eerste 
omdat er de afgelopen jaren te weinig standplaatsen zijn vrijgekomen om hier een representatief 
beeld van te schetsen. Daarnaast kan het aantal reacties op een vrijgekomen standplaats een 
vertekend beeld geven. Het is niet te zien of iedereen die gereageerd heeft op een vrijgekomen 
standplaats daadwerkelijk een woonwagenverleden in Coevorden heeft. 
In algemene zin is hierbij op te merken dat er op de gehele Coevordense woningmarkt krapte is. Dit 
betekent dat ook de vraag naar reguliere sociale huurwoningen groot is.

3.5 Onderhoud woonwagenlocaties
Tijdens gesprekken met bewoners en op de ingevulde vragenlijsten werd ook melding gemaakt van 
achterstallig  of slecht onderhoud (groen, grijs en riolering). Deze klachten gingen vooral over 
onderstaande locaties: 

 Esschenbruggerdijk- Coevorden
 Grootmaten-Aalden
 Burg. Ten Holteweg-Dalen

Belangrijk om hierbij op te merken is dat het gekozen onderhoudsniveau van de openbare ruimte 
voor de gehele gemeente op niveau C ligt. Ook in ‘reguliere’ woonstraten zal dit voor sommige 
inwoners niet voldoen aan hun eigen standaard. 

4 Conclusie Woonbehoefteonderzoek

Op basis van de vragenlijsten en gesprekken met woonwagenbewoners is het volgende gebleken.
 Er is vraag naar circa 21 nieuwe standplaatsen in Coevorden. Hierbij is er behoefte aan 

zowel gehuurde als koopstandplaatsen.
 Verschillende huidige bewoners hebben aangegeven de standplaats graag te willen 

kopen.
 Wat betreft inkomen zitten de jongeren met name in de lagere categorie onder de 

huurtoeslaggrens. De overige respondenten zitten qua inkomen zowel onder als boven 
de huurtoeslaggrens.

 Een belangrijke gemeenschappelijke deler is dat zowel de jongeren als de overige 
respondenten aangeven een voorkeur te hebben voor het wonen in de nabijheid van 
familie.

 Jongeren tot 23 jaar komen niet in aanmerking voor een huurwoonwagen. Dit heeft te 
maken met de hoogte van de huur voor standplaats en woonwagen samen. De 
leeftijdsgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag is in dit geval 23 jaar. 
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