
Steenbergen, 19 december 2013, 
 
 
Beste raadsleden, mevrouw de voorzitter, 
 
 
Wij,  Vaste Bewoners  zijn inwoners van Steenbergen, de meeste van ons al meer dan 20 
jaar.  Wij zijn in Steenbergen komen wonen om ons permanent te vestigen. Niet voor een 
tijdelijk verblijf.  
 
Het permanent wonen op een schip is wezenlijk anders dan het tijdelijk wonen in een 
recreatiewoning. Wij wonen met of zonder partner, met of zonder kinderen, ieder op zijn of 
haar schip. Wij zijn geen arbeidsmigranten. 
 
Wij zijn ingeschreven in het GBA  van Steenbergen, wij betalen belasting in de gemeente 
Steenbergen,  wij stemmen in Steenbergen.  
 
Wij, vaste bewoners zijn goed voor ongeveer € 20.000,- aan liggeld.  
 
Wij vaste bewoners zorgen voor de levendigheid, veiligheid, sociale controle, in en rond de 
haven. 
Daar zorgen wij het hele jaar voor. Niet alleen in het vaarseizoen, ook na het vaarseizoen.  
Stel u eens een Stadhaven voor zonder beleving, zonder lichtjes, zonder verlichting.   
 
Meerdere gemeenten in Nederland hebben op enige wijze het wonen op schepen 
gereguleerd.  
 
Rotterdam heeft een deel van een van haar havens aangewezen als haven waar schepen 
bewoond mogen worden.  Bewoners hebben een registratie briefadres op het adres van het 
betreffende havenkantoor, hebben daar o.a. een brievenbus en zelfs een aangewezen 
parkeerplaats en betalen de gemeentelijke belastingen.    
 
In het onderliggende Adviesprogramma van Eisen privatisering jachthaven Steenbergen d.d. 
7 november 2013 van het door de gemeente geconsulteerde adviesbureau Vrolijks staat 
letterlijk een opmerking dat permanent bewonen zou kunnen worden toegestaan. 
 
Tijdens een deze zomer gehouden symposium over het nationaal waterrecreatie onderzoek, 
besprak Kees van der Most, directeur NBTC-NIPO, innovatieve concepten m.b.t. 
verdienmodellen voor jachthavens. Een van de concepten was een vorm van houseboats.  
 
Wij wonen in een gedoogsituatie. Een gedoogsituatie waarvan de gemeente nu zegt dat er 
nu pas gehandhaafd kan worden.  
 
De gemeente is altijd eigenaar geweest van een deel van de haven. Dit deel, de voorhaven,  
is altijd verpacht geweest.  Dat deel is jarenlang door de bewoners van een drietal schepen 
permanent bewoond geweest.   De gemeente heeft  nagelaten te handhaven terwijl dit wel 
in haar vermogen lag.  



 
Wij willen geen confrontatie met de gemeente. Wij willen niet dat dit dossier jarenlang blijft 
liggen. Wij willen niet jarenlang procederen om enig recht te verkrijgen. Recentelijk heeft u 
een moeilijk dossier wat zich jarenlang voort heeft gesleept, vlot getrokken en “afgemeerd”. 
 
Nog maar vorige week is bekend geworden dat een van uw wethouders een moeilijk dossier 
wat zich jarenlang heeft voort gesleept, “vlot” heeft getrokken en voor de betrokken partijen 
bevredigend heeft “afgemeerd”, om nog maar een term uit de scheepvaart te gebruiken.  
  
Het dossier Permanente Bewoning is niet zó ingewikkeld.  
Wij willen in Steenbergen blijven wonen, wij willen Steenbergen als thuishaven. Wat wij 
vragen is dat u ons behandeld als elke andere inwoner van Steenbergen.  
 
Wij vragen niet om een ligplaatsvergunning. Wij vragen slechts om een registratie briefadres 
in het GBA van de gemeente Steenbergen.  
 
 
Aad Seesing 
namens de Vaste Bewoners Commissie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


