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Geachte griffie en raadsleden,  
 

De fractie van de SP verzoekt u conform artikel 40 b van het reglement van orde het 

onderwerp Camping Oostappen Arnhem op de agenda te plaatsen. 

Op 22 februari kopte de Gelderlander: ‘Camping is dumpplaats voor probleemgevallen'. Dit 

artikel verscheen naar aanleiding van een bewoner van de camping die een zaak heeft 

aangespannen bij de Raad van State om op te treden tegen de permanente bewoning en 

overlast.  

Gelderlander: ‘De bewoner van Oostappen die de zaak aanspande, heeft het vertrouwen in 

de gemeente opgegeven. Hij schetste dat op het recreatiepark onlangs vier zware jongens 

met knuppels op het terrein rondliepen op zoek naar iemand. Daarnaast zijn er steekpartijen. 

En in dat decor spelen kinderen van de probleemgezinnen. ,,Het is er een grote bende. Het is 

de penoze die er de dienst uitmaakt. En de gemeente doet net of er niets aan de hand is.''’  

Ook vertelde de bewoner dat er ongeveer 150 mensen permanent wonen op de camping, 

dat er ‘alleen maar meer probleemgezinnen op Oostappen worden gedumpt’ en dat de 

gemeente niets doet tegen overlast, geweld en bedreigingen op camping Oostappen.  

De SP is de afgelopen maanden meerdere malen op camping Oostappen geweest, en heeft 

daar gesproken met bewoners, arbeidsmigranten die daar wonen, omwonenden, toeristen 

die daar verbleven, en de wijkagent. De situatie die zich voordoet laat zich alleen beschrijven 

als treurig en bijna onmenselijk. Er wonen gezinnen met kleine kinderen in vakantiehuisjes 

die er oud en krakkemikkig uitzien. De SP heeft een aantal huisjes bekeken, die klein zijn, 

vochtig, koud, waar we op meerdere plekken schimmel hebben gezien en ons niet geschikt 

lijken voor permanente bewoning - en absoluut niet geschikt voor permanente bewoning 

van gezinnen met kinderen. De schatting van bewoners op de camping zelf zijn dat er ruim 

30 gezinnen wonen. En dat een aantal van deze gezinnen daar door de gemeente zijn 

geplaatst, ook daar ondersteuning lijken te ontvangen van de gemeente, maar dat er niet 

actief wordt gezocht naar een andere, meer geschikte plek voor deze gezinnen om te 

wonen. Waarbij de overheersende stemming inmiddels lijkt dat de camping beter is dan 

niets omdat deze mensen nergens anders terecht zouden kunnen.   

Ook hebben we tijdens onze bezoeken geconstateerd dat er tussen de 300 en 400 Oost 

Europese arbeidsmigranten wonen op camping Oostappen. Zij werken overwegend in de 

regio Utrecht. Met 4 volwassenen wonen zij in een huisje/camper, soms delen zij een 

kamertje van ongeveer 2 bij 2 meter met twee mensen. Zij betalen daar naar eigen zeggen 

ongeveer 400 euro per persoon per maand voor, wat lijkt op een lucratief verdienmodel 

voor de camping en het uitzendbureau waar deze arbeidsmigranten werken. Geen van de 

arbeidsmigranten die wij spraken sprak Nederlands. 

Tijdens onze gesprekken met zowel de Nederlandse bewoners, de arbeidsmigranten als de 

toeristen de daar tijdelijk verbleven kwamen verhalen naar boven van steekpartijen, 



prostitutie en overlast. Een toerist was in een week al twee keer van huisje verhuisd 

vanwege de vechtpartijen en de overlast die hij had ervaren, en brak zijn vakantie op 

Oostappen vroegtijdig af.  

De SP vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijk huis om te wonen, dat het zeer 

onwenselijk is om een camping te gebruiken of te gedogen als dumpplaats of afvoerputje 

voor mensen in een complexe situatie, en dat het zeer onwenselijk is om een grote groep 

van honderden arbeidsmigranten samen te huisvesten op een plek. Ook hebben wij grote 

twijfels aan het bestaansrecht van een recreatiepark dat in hoofdzaak wordt gebruikt voor 

permanente bewoning in plaats van recreëren, en waar al jarenlang overlast is.   

Daarom wille wij het met u hebben over de volgende vragen: 

1. Is het college het met ons eens dat een camping geen geschikte plek is om te wonen, of 

dat nu om Nederlandse gezinnen of arbeidsmigranten gaat?   

 

2. In het artikel van de  Gelderlander staat: ‘Rechter Steenwijk verbaasde zich over het 

gemeentebestuur van Arnhem. Dat stelt al zes jaar bezig te zijn met het opzetten van een 

handhavingsbeleid tegen de permanente bewoners. In de praktijk is er nog niets 

veranderd, erkent de gemeentewoordvoerder. ,,Het is een complexe situatie en het 

gemeentebestuur is volop bezig naar oplossingen te zoeken.''’ Welke oplossingen heeft 

het gemeentebestuur onderzocht? Wat was daar het resultaat van? Waarom heeft dat 

nog niet geleid tot een oplossing?  

 

3. Is het college bereid om erop toe te zien dat er geen nieuwe mensen of gezinnen zich 

gaan huisvesten op de camping?  

 

4. Is het college bereid om voor de mensen en gezinnen die nu op de camping wonen een 

oplossing te zoeken, en hen actief te helpen zodat zij voor hen geschikte woonruimte 

krijgen? Zo ja, hoe dan?  

 

5. Is het college het met ons eens dat het onwenselijk is om honderden arbeidsmigranten 

te huisvesten op een plek, omdat dat de kans op overlast vergroot, en het leren van de 

taal bemoeilijkt? Is het college bereid om zich in te zetten om de huisvesting van 

arbeidsmigranten op camping Oostappen te stoppen? 

 

6. Bent u het met ons eens dat camping Oostappen weinig bestaansrecht meer kent omdat 

het in hoofdzaak wordt gebruikt voor andere dingen dan recreëren? En bent u bereid om 

te onderzoeken of het mogelijk is om dit gebied om te zetten in hetgeen waarvoor ook 

daar duidelijk behoefte is, namelijk het bouwen van nieuwe woningen zodat mensen 

daar wel fatsoenlijk permanent kunnen wonen?   

 

Hoogachtend,  

Namens de SP fractie, Sarah Dobbe 


