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Gemeente brengt illegale bewoning op vakantiepark 
Molenvelden in beeld

Vandaag, woensdag 13 maart 2019, vindt een gezamenlijke actie van 
gemeente, politie, Veiligheidsregio en maatschappelijk werk plaats. Het doel 
van de actie is om in beeld te krijgen wat de mate van bewoning is op 
vakantiepark Molenvelden.

Burgemeester Delhez is er duidelijk in: "De gemeente Veldhoven wil dat vakantieparken 
worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn, namelijk recreëren". Permanent wonen in 
recreatiewoningen is in strijd met het bestemmingsplan en dus niet toegestaan. Toch 
gebeurt dit laatste ook in Veldhoven steeds vaker, vooral op vakantieparken.

Ongewenste situatie
De gemeente Veldhoven wil een duidelijker beeld krijgen over de mate van bewoning op 
vakantiepark Molenvelden en over de brandveiligheid van recreatiewoningen in geval van 
(illegale) permanente bewoning. De actie richt zich niet alleen op veiligheid, maar ook op 
uitkeringsfraude en sociale misstanden, zoals slechte woon- en leefomstandigheden en 
het ontbreken van zorg.

Inventarisatie
Gemeente, politie, Veiligheidsregio (vanwege de brandveiligheid) en maatschappelijk 
werk bezoeken vandaag alle recreatiewoningen op vakantiepark Molenvelden. Hiermee 
wil de gemeente:

* inzicht krijgen in de naleving van het bestemmingsplan ('Buitengebied 2009'), 
bouwbesluit, besluit omgevingsrecht, Basis Registratie Personen en sociale 
uitkeringsfraude;

* bewoners (preventief) informeren dat bewoning van een recreatiewoning op 
Molenvelden langer dan zes maanden niet is toegestaan, en dat langer verblijven 
in de toekomst consequenties gaat hebben.

Medewerkers van het maatschappelijk werk en generalistenteam van de gemeente zijn 
tijdens de controles bij het park aanwezig om bewoners met zorgen over hun woon- en 
leefsituatie te woord te staan.

Persoonlijke omstandigheden
De resultaten van het bezoek van 13 maart zullen een duidelijker beeld geven over de 
mate van bewoning op het vakantiepark. Aan bewoners die langer dan 6 maanden op het 
park wonen, sturen we later dit jaar een brief. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
persoonlijke situatie van bewoners op vakantieparken. Denk daarbij aan tijdelijke 
huisvesting in afwachting van een nieuwbouwwoning of in geval van scheiding.

Noot voor de redactie
* Neem voor meer informatie contact met ons op. Stuur een e-mail naar 

communicatie@veldhoven.nl of bel Linda Bokhout, 06-14993456.
* Bijlage: Bewonersbrief, verspreid op vakantiepark Molenvelden.
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bewonersinformatie
Hoe zit het nu eigenlijk?

Wonen op een vakantiepark

De gemeente Veldhoven brengt woensdag 13 maart 2019 in beeld wat de 
mate van bewoning is op vakantiepark Molenvelden. Permanent wonen in 
recreatiewoningen is namelijk niet toegestaan. Toch gebeurt dit ook in 
Veldhoven steeds vaker, vooral op vakantieparken. De gemeente Veldhoven 
wil dat vakantieparken weer worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn, 
namelijk recreëren.

Wonen op vakantieparken mag niet omdat het in strijd is met het bestemmingsplan.
De gemeente Veldhoven heeft een onduidelijk beeld over de mate van bewoning op 
vakantiepark De Molenvelden en er is niet bekend of de recreatiewoningen voldoende 
brandveilig zijn in geval van permanente bewoning. Onbekend is ook of er personen 
verblijven die niet in de Basis Registratie Personen (BRP) staan ingeschreven en visa 
versa. Of dat er personen zijn die een gemeentelijke uitkering ontvangen en mogelijk 
op het vakantiepark verblijven terwijl ze op een ander adres de uitkering ontvangen.

Wat doet de gemeente vandaag op het vakantiepark?
De gemeente bezoekt vandaag 13 maart samen met partners alle recreatiewoningen 
op vakantiepark Molenvelden. Hiermee willen we:

* inzicht krijgen in de naleving van het bestemmingsplan ('Buitengebied 2009'), 
bouwbesluit, Basis Registratie Personen en sociale uitkeringsfraude;

* u praktisch informeren, met deze informatiebrief, dat bewoning van een 
recreatiewoning op Molenvelden langer dan zes maanden niet is toegestaan, en 
dat langer verblijven in de toekomst consequenties gaat hebben.

Op 13 maart wordt alleen de situatie in kaart gebracht. Dan hebben we wel een 
duidelijker beeld van de bewoningssituatie van het vakantiepark. En willen we het 
gebruik van vakantieparken herstellen. Woont u langer dan 6 maanden op het park, 
dan kunt u later dit jaar van ons een brief verwachten.

Persoonlijke omstandigheden
Uiteraard houden we rekening met de persoonlijke situatie van bewoners op 
vakantieparken. Heeft u door persoonlijke omstandigheden een tijdelijk onderkomen 
nodig, bijvoorbeeld in afwachting van een nieuwe woning of na een scheiding, dan 
denken we mee.
Speelt er iets anders in uw situatie? Vandaag is er maatschappelijk werk en iemand 
van het generalistenteam bij de ingang van het park aanwezig om eventuele vragen te 
beantwoorden. U kunt op een later moment ook altijd contact opnemen met de 
gemeente. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl onder vermelding van 
^onen vakantiepark', of bel het algemene nummer 14 040. We denken binnen de 
mogelijkheden mee over uw situatie.

Woont u op het vakantiepark?
Met deze informatie willen we u informeren over de mogelijkheden op de reguliere 
woningmarkt. Wonen op vakantieparken mag niet, maar wordt nu gedurende 6 
maanden toegestaan. Op het moment dat u daar moet vertrekken, is het uw eigen 
verantwoordelijkheid om voor vervangende woonruimte te zorgen. Dat betekent in 
veel gevallen dat u actief op zoek moet gaan naar een sociale of vrije sector 
huurwoning.

Deze bewonersinformatie is op 13 maart 2019 verspreid op Vakantiepark Molenvelden.
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Sociale huurwoning
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u zich inschrijven bij 
een woningcorporatie. Als u in Veldhoven wilt blijven wonen of in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven een woning zoekt (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen c.a., 
Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven, Waalre) is het verstandig zowel bij Woonbedrijf 
(https://www.woonbedriif.com/woning-zoeken/werkwiize) als bij Wooniezie 
(https://www.wooniezie.nl/inschriiven/inschriiven/) in te schrijven. Inschrijven is 
gratis en kan voor iedereen vanaf 18 jaar.
Voor veel woningen geldt dat deze worden verhuurd aan degene die de meeste 
inschrijftijd heeft opgebouwd. Soms wordt voor toewijzing geloot of aan een snelle 
reageerder verhuurd. Dit gaat via de website van Wooniezie.

Als u weinig inschrijftijd heeft, kan het verstandig zijn naar flex-woningen te kijken. 
Deze (vaak kleine) woningen kennen geen wachtlijst, maar er wordt gekeken wie van 
de geïnteresseerden het best bij de woning past. Er zijn niet op ieder moment flex- 
woningen beschikbaar.

Veldhoven doet mee aan de regionale urgentieregeling. Dit betekent dat u in 
schrijnende situaties een urgentie (spoed) kunt aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld als er 
bijzondere medische of maatschappelijke omstandigheden zijn. Een onafhankelijke 
commissie bepaalt of u in aanmerking komt voor urgentie.
De urgentieregeling is er echter alleen als vangnet, bijvoorbeeld als u in een 
noodsituatie zit die u niet te verwijten valt, en waarbij sprake is van (dreigende) 
dakloosheid. U moet ook aantonen dat u zo goed als mogelijk hebt geprobeerd aan 
een woning te komen, bijvoorbeeld door u in te schrijven en veel te reageren op 
vrijkomende woningen. Meer informatie over de (voorwaarden rondom de) 
urgentieregeling vind u op:
https://www.woonbedrijf.com/woning-zoeken/urgentieregeling
https:ZZwww.wooniezie.nlZinformatie-en-contactZvraag-en-antwoordZ#ZnodeZ1012

Vrije sector huurwoning
Er zijn verschillende manieren om in aanmerking te komen voor een vrije sector 
huurwoning. Op onderstaande websites is een deel van het aanbod te vinden. 
https://www.funda.nl/huur/veldhoven/ 
https://www.pararius.nl/huurwoningen/veldhoven

Anti-kraak
Spreekt flexibel wonen tegen lage kosten in een voormalige school, woning, 
kantoorgebouw of fabriekshal u aan? Dan is anti-kraak wonen wellicht iets voor u.
Bent u in ieder geval ouder dan 18 jaar, en heeft u geen minderjarige kinderen die bij
u wonen, dan kunt u een kijkje nemen op de volgende sites.
www.adhocbeheer.nl
www.cameloteurope.nl
www.gapph.nl
https://interveste.nl/kandidaten/kamers-antikraak/beschikbaar-aanbod/

Huurtoeslag
In een heel aantal gevallen kunt u een tegemoetkoming krijgen vanuit de 
belastingdienst om de huur deels te bekostigen. Dit noemen we Huurtoeslag.
Via deze link kunt u kijken of u recht heeft op huurtoeslag. 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-
huurtoeslag-krijgen
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