
Deel 2: 

“We doen het voor de mensen”



De gemeente beschreef Fort Oranje in haar communicatie 
als het afvoerputje van Nederland, een vrijplaats waar 
criminelen en kanslozen zich verzamelen.

De vragen waarom de camping afgleed en waar deze 
mensen vandaan kwamen werden niet beantwoord.



Oorzaken:

• Rond 2011 honderden vaste campinggasten met achterlating van hun 
stacaravan Fort Oranje door de herhaalde onrechtmatige pogingen tot 
sluiting.

• Ook de regelmatige integrale controles waarbij het terrein urenlang 
hermetisch afgesloten werd, droeg bij aan de exodus van campinggasten.

• Daarmee viel een substantieel deel van de omzet weg. 

• Door een veranderende markt werden de vrijgekomen plaatsen niet door 
recreanten maar door seizoenarbeiders en kansarmen bezet.  



• De gemeentes en maatschappelijke instellingen
zelf stuurden op grote schaal mensen naar Fort 
Oranje;

• Het was bekend dat Cees Engel niemand op 
straat liet staan. 

• Mensen met schulden, daklozen, ex-
gedetineerden, probleemgezinnen, iedereen
kreeg een enkeltje Fort Oranje mee. 

• De concentratie van kansarmen en bewoners
met een criminele achtergrond was een direct 
gevolg van een beleid waarin de overheid haar
verantwoordelijkheid ontliep en op Fort Oranje
afschoof.   



De Reclassering stuurde jarenlang ex-gedetineerden naar Fort Oranje

Burgemeester Poppe-de Looff tijdens haar verhoor:

“Naar aanleiding van die mutaties heb ik een brief geschreven naar

Staatssecretaris Teeven, omdat ik moedeloos werd van de situatie. Dat was in

2012. De aanleiding was dat er een toestroom was van mensen die uit detentie

kwamen en zich vestigden op Fort Oranje. Dit was de hoofdreden om Teeven aan

te schrijven. Ik vond dit vooral een probleem gezien de op dat moment

bestaande situatie en de problemen met de openbare orde en veiligheid.”







Wie waren de mensen op Fort Oranje?



In 2014 publiceerde de GGD een rapport met de titel 
Uit beeld? Kwetsbare mensen op vergeten plekken: 





De Schaduwzijde van Zelfredzaamheid dat de GGD-rapport 2017: 



Fort Oranje moest levensomstandigheden verbeteren?



Was Fort Oranje
een krottenwijk? 



• De tijdens de controle in mei 2017 vastgestelde gebreken betroffen veelal onbewoonde 
stacaravans. 

• Bij 85 procent van de bewoonde caravans werd geen overtreding Woningwet 
vastgesteld. 

• In de gevallen waar wel gebreken waren, kon dit vaak met een kleine aanpassing of 
reparatie hersteld worden. 



De Schaduwzijde van Zelfredzaamheid dat de GGD-rapport 2017: 





• In een aantal gevallen zijn in de media

bewoonde stacaravans in beeld gebracht die in

zeer slechte toestand verkeerden die geen

eigendom zijn van Fort Oranje.

• Een prominent voorbeeld is de 77-jarige ‘Bibi’

die in schrijnende omstandigheden verbleef op

de camping.

• Dit geval leidde tot nationale verontwaardiging

die zich vooral richtte op de campingeigenaar.





Project Bloedkoraal gebruikte de GGD 

om sluiting te rechtvaardigen



Fort Oranje ondersteunde de GGD



• De gemeente werkte lange tijd een effectieve hulpverlening aan de bewoners tegen door bijvoorbeeld de 
inschrijvingen in de gemeentelijke basisadministratie te blokkeren.

• Hierdoor konden zij geen aanspraak maken op sociale voorzieningen en ziektekostenverzekering. 

• De GGD protesteerde meermaals tegen dit ontmoedigingsbeleid omdat een inschrijving een voorwaarde
is voor de opbouw van een bestaan. 



• De aansluiting van de GGD bij het project Bloedkoraal en de deelname aan integrale
handhavingsacties schond het vertrouwen van zowel Fort Oranje als de bewoners.

• Het IFV-rapport beschrijft de spagaat waarin de GGD-medewerkers terechtkwamen. Dit
leidde ook intern tot groot ongenoegen



GGD adviseerde nooit tot sluiting



• Een aantal medewerkers kregen gewetensbezwaren door de

politieke koers van de GGD.

• Zij zagen de resultaten van hun inspanningen tenietgaan en

konden moeilijk verteren dat de gezinnen die zij bijstonden op

straat kwamen te staan.



• GGD mocht mensen niet meer helpen

• Zij moesten alleen nog registreren

• Dossiervorming 



De GGD voelde zich ongemakkelijk 

in haar dubbelrol



Deelname GGD aan
persconferentie leidde tot 
een breuk met Fort Oranje



GGD-medewerkers voelden zich misbruikt



Hoe werden de bewoners
behandeld tijdens de 

ontruiming?



• Voor de GGD betekende de sluiting dat voor alle bewoners een herhuisvestingsplan

zou komen zoals dit tijdens de persconferentie in het vooruitzicht was gesteld.

• De ontruiming moest zorgvuldig en duurzaam verlopen.



• De gemeente had duidelijk maar een doel
voor ogen en dat was een zo snel mogelijke
sluiting en sloop. 

• De rechten en de belangen van de 
bewoners werden aan dit proces
ondergeschikt gemaakt

• Bewoners wilden niet weg: zij hadden een
nieuw thuis opgebouwd



• Het ging meteen mis met de 
aankondiging van de sluiting op 9 juni 
2017.

• In de persconferentie en de uitgereikte 
brieven wekte de gemeente de indruk 
dat de sluiting tijdelijk zou zijn en de 
bewoners daarna terug konden keren. 

• Dit bleek in strijd met de waarheid. 

• De SP spreekt over gedraai en gestuntel 
en stelde over deze misleiding 
Kamervragen.  



Bij de aankondiging van de sluiting op 9 juni 2017 wees 
de gemeente de bewoners nog op hun huurbescherming 
en huisrecht 



• Bij de aankondiging van de sluiting kregen de bewoners de

mededeling dat zij op 4 augustus 2017 van het terrein

vertrokken dienen te zijn.

• Dit zou voor een periode van een jaar zijn.



De bewoners worden onderworpen aan een regime dat hun 
vrijheden en rechten op een uitzonderlijke wijze inperkt. 

Volgens de nieuwe leefregels mogen alleen nog bewoners 
het terrein op. Het ontvangen van bezoekers mag alleen 
tussen 9.00 en 22.00 uur na legitimatie en registratie bij de 
ingang. 

De bewoners dienen ten alle tijden een identiteitspas bij zich 
te dragen die zij op verzoek moeten tonen. 

Bij overtredingen volgt een toegangsverbod van 24 uur en bij 
herhaling gevolgd door definitieve verwijdering uit hun 
woning.





• De pers is volgens de nieuwe regels niet meer welkom. 
• Bewoners krijgen een verbod om met journalisten te spreken. 
• Volgens de woordvoerder van de gemeente zijn de nieuwe regels noodzakelijk om 

de mensen te beschermen. 



• Terwijl de bewoners lijden onder de onzekerheid

over hun toekomst, gaan de integrale acties op

de camping intussen gewoon door.

• De Belastingdienst jaagt onder begeleiding van

politie op openstaande belastingschulden en

terugvorderingen van te veel ontvangen

toeslagen.

• De belastingdeurwaarders leggen gelijk beslag

op de bezittingen van mensen die niet kunnen

betalen.



• Na de overname van de camping voerde de 
taskforce de druk op de bewoners om te 
vertrekken snel op. 

• Laaghangend fruit zoals arbeidsmigranten 
werden gelijk van het terrein verwezen.  Van 
het aanbieden van een alternatief onderkomen 
of ondersteuning bij het zoeken is bij hen geen 
sprake. 

• Dit gebeurde door de mededeling dat 
maandagochtend iedereen met medeneming 
van persoonlijke eigendommen weg moet zijn





• Een aantal dagen voor de geplande ontruimingen ontvangen de getroffen

bewoners een brief dat hun caravan verwijderd gaat worden en zij met

hun persoonlijke bezittingen voor maandagochtend dienen te vertrekken.

• Als de bewoners van het betreffende veld geen gevolg geven aan deze

sommatie, dan wordt de caravan inclusief hun eigendommen verwijderd.

• Een andere woonplek dienen zij zelf te regelen, aldus de brief.



• Van huurbescherming of huisrecht is op dat moment geen sprake meer. 

• In strijd met de toezegging van de gemeente ontvangen bewoners die voor 23 juni
2017 ingeschreven stonden geen hulp. 

• Bewoners die bezwaar maken tegen hun ontruiming krijgen een verhuisvergoeding
van € 1500 in het vooruitzicht gesteld op voorwaarde dat zij een verklaring te
ondertekenen waarmee zij hun bezwaar intrekken en afstand doen van elke
aanspraak op elke kosten- en schadevergoeding





De haast achter de 
ontruimingen leidt tot absurde 

situaties. 



• Met bewoners die weigeren hun
woning te verlaten maakt de 
gemeente korte metten. 

• Zij worden ’s nachts van hun bed 
gelicht en op het politiebureau
ingesloten.

• Vervolgens wordt de stacaravan met 
hun eigendommen verwijderd.

• De bewoners krijgen na vrijlating een
gebiedsverbod voor Fort Oranje. 



• De gemeente de camping zo snel mogelijk
leeg hebben. 

• Zij besluit nu ook bewoners met een
zorgindicatie te verwijderen. 

• Het college stuurt een brief dat zij uiterlijk 6 
december 2017 de camping moeten verlaten.

• Dit is in strijd met eerdere toezeggingen. 



• Bewoners spannen kort geding aan.

• De voorzieningenrechter vindt echter dat de 
bewoners voldoende tijd hebben gehad om 
een vervangende woonruimte te vinden. 

• Hiermee maakt de Raad van State een
onjuiste inschatting.

• De mensen wonen juist op Fort Oranje
omdat zij geen woonruimte konden vinden
op de reguliere woonmarkt



• Een toezegging van de gemeente dat de 
mensen zonder onderdak terecht kunnen bij het 
Leger des Heils geeft uiteindelijk de doorslag bij 
de afwijzing van de voorlopige voorziening.

• Ook deze organisatie sloot zich aan bij het 
Project Bloedkoraal en bracht hiervoor een 
aanzienlijk bedrag in rekening. 

• De regiodirecteur van het leger des Heils en SP-
senator Hans Martin Don draagt zo bij aan het 
dakloos maken van een groep bewoners.  



Van de overgebleven inwoners is een deel door de 
gemeente verhuisd naar een de Laarse Heide, 
andere camping binnen de Gemeente Zundert 
waar veel permanente bewoning plaatsvindt. 



• Naar aanleiding van het bericht dat bewoners weer op een camping terechtkomen,

stelt de SP op 21 december 2017 Kamervragen.

• De minister weet niet hoeveel mensen structurele huisvesting vonden na de

ontruiming.

• Van bewoners is bekend in welke gemeente zij herhuisvesting en begeleiding

kregen maar in hoeverre dat structureel is, weet de minister niet.

• Van de genoemde 300 hebben 130 mensen vanuit de tijdelijke voorziening een

verlengde zoektijd gekregen.
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• Op de vraag of de bewoners met Kerst een fatsoenlijk dak boven hun hoofd hebben,

antwoordt de minister dat de gemeente heeft aangegeven dat alle bewoners waren

voorzien in huisvesting tijdens de feestdagen.

• Het leger des Heils biedt eventuele noodopvang.



• Het merendeel werd zonder enige begeleiding van de camping gezet en veel

mensen raakten dakloos of kwamen in een noodopvang.

• Waarheen de arbeidsmigranten gingen – die de GGD als kwetsbare groep

aanmerkte – weet niemand.

• Deze vertrokken volgens de minister met onbekende bestemming.



• De omgang met de bewoners van Fort Oranje wordt niet alleen door de GGD-
medewerkers als onethisch ervaren. 

• Bij het particuliere beveiligingspersoneel leefden soortgelijke gevoelens over de 
werkwijze. 

• Het evaluatierapport GRIP-3 beschrijft dat zij zich te veel identificeerden met de 
bewoners en daarom afspraken niet nakwamen. 

• Het rapport spreekt van een ‘Stockholmsyndroom’. 
• Een merkwaardige omschrijving, omdat zij in hun rol juist de gijzelnemers

waren die met hun slachtoffers sympathiseerden



• De IFV-evaluatie geeft ook schoorvoetend toe dat veel betrokkenen deze

ethische bezwaren voelden bij de ontruiming waardoor het woord succes voor

hen een wrange smaak krijgt.

• In een bijzin wordt de onbehoorlijke omgang met de bewoners bevestigd: veel

bewoners werden toch tamelijk rigoureus van het terrein afgestuurd ook onder

dat daar duidelijke of tijdige communicatie aan vooraf ging. In hun beleving

werd miskend dat het hier ‘om mensen ging’.



We doen het voor de mensen? Conclusie:

• Project Bloedkoraal gebruikte de GGD als rechtvaardiging voor de sluiting en

inbezitneming van Fort Oranje

• Op Fort Oranje verbleven vooral kwetsbare groepen die hulp nodig hadden.

• De overheid gebruikte de camping als noodopvang voor ex-gedetineerden, mensen

met schulden en andere probleemgevallen. Een plek als Fort Oranje fungeert

daarmee als een last resort. Dergelijke plekken zijn volgens de GGD nodig.

• De GGD adviseerde nooit tot sluiting maar wilde de omstandigheden verbeteren.

• Medewerkers van de GGD voelden zich misbruikt door de gemeente. Zij wilden

mensen helpen, de gemeente wilde een ontruiming.

• De rechten van de bewoners zijn bij de ontruiming op grove wijze geschonden.

• Een handvol mensen kreeg daadwerkelijk hulp. De rest is met harde hand van het

terrein verwijderd.

• Van de ruim 1250 bewoners is van slechts 300 bekend wat hun situatie is. Het

merendeel daarvan heeft nog geen permanente woonruimte.

• Betrokkenen bij de ontruiming ervaarden de gang van zaken als immoreel en

onethisch.


