
 

 

MOTIE 

 
Onderwerp Permanente bewoning Veldhovense vakantieparken en campings 

Datum 17 december 2019 

Ingediend door Lokaal Liberaal 

Naar aanleiding van Raadsinformatienota ‘Vervolgaanpak beëindigen permanente bewoning’ 
 

 

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 17 december 

2019, 

 

kennis genomen hebbend van: 

 De controle op permanente bewoning op vakantiepark De Molenvelden op 13 

maart 2019; 

 Raadsinformatienota ‘Vervolgaanpak beëindigen permanente bewoning’ van 3 

december 

 Krantenartikel van 6 december in het Eindhovens Dagblad; 

 

overwegende dat: 

 Permanent wonen op een vakantiepark in principe niet is toegestaan; 

 De regio de komende jaren een groot probleem heeft om voldoende woningen 

te realiseren; 

 Er hiervoor zelfs onlangs een Woondeal tussen rijk, provincie en gemeenten is 

gesloten voor het binnen 5 jaar realiseren van 27000 nieuwe woningen met 
een permanente of tijdelijke status; 

 Er dus ook voor bewoners van vakantieparken in Veldhoven vooralsnog geen 

alternatief is; 

 Deze permanente bewoners met de controles flink de schrik op het lijf is 

gejaagd; 

 Er zelfs bewoners zijn die reeds jarenlang via de gemeente in het kader van de 

WMO dagelijks zorg ontvangen in hun chalet; 

 Er van gemeentewegen reeds langjarig gedoogd wordt dat mensen permanent 

wonen in recreatiewoningen; 

 

verzoekt het college:  

 de handhaving van permanente bewoning van brandveilige chalets en andere 

brandveilige woonruimten op de Veldhovense vakantieparken en campings 

vooralsnog vanwege de ernstige woningnood in Veldhoven en de regio, tot 
nader order op te schorten; 

 Zich tot het uiterste in te spannen om bewoners door middel van een soepele 

overgang naar andere passende huisvesting te begeleiden; 

 Voor de schrijnende gevallen een oplossing te realiseren in de vorm van een 

persoonsgebonden vergunning; 
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en gaat over tot de orde van de dag. 
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