
  
Op woensdag 4 november 2015 hebben wij, ondergetekenden,  van dhr. Henk-Jan Keur, 
afdeling Beleid van de gemeente Steenbergen, persoonlijk een schrijven uitgereikt gekregen 
van Burgemeester en Wethouders betreffende Gedoogtoestemming bewoning jachthaven 
Steenbergen.  
Tegen deze gedoogtoestemming kan geen bezwaar worden gemaakt.  
  
Aanleiding tot deze gedoogtoestemming is het besluit van 19 december 2013. Onderdeel 
van dit besluit was dat de bestaande illegale bewoning op pleziervaartuigen in de jachthaven 
per 1 januari 2017 moest worden beëindigd.  
  
In een schrijven aan de raad d.d. 12 december 2012 zijn een 6-tal scenario’s benoemd m.b.t. 
het permanent bewonen van pleziervaartuigen.  
  
Uiteindelijk heeft de raad tot scenario III besloten. Permanente bewoning op 
pleziervaartuigen in de jachthaven Steenbergen te gedogen tot de start van de 
werkzaamheden inzake de opwaardering van de jachthaven.  Zie besluit d.d. 31 januari 2013. 
  
In een motie van Steenbergen Anders d.d. 19 december 2013, betreffende het 
raadsvoorstel; Programma van eisen exploitatie jachthaven, werd het college verzocht,  “Om 
met de bewoners die het betreft in overleg te gaan en constructief met hen mee te denken 
hoe zij hun situatie van gedoogde illegaliteit respectvol om kunnen zetten in een legale 
manier van wonen”.   
De motie van Steenbergen Anders is zover bekend door alle partijen m.u.v. de P.v.d.A 
ondertekend.  
  
In bovengenoemd Gedoogtoestemming staat de navolgende zinsnede;  “Tevens heeft de 
gemeenteraad het college opgedragen met de betreffende bewoners in overleg te gaan en 
constructief met hen mee te denken hoe zij hun woonsituatie respectvol aan kunnen passen”.  
  

Het college is echter in de bijna afgelopen 2 jaren nimmer  met de bewoners in overleg 
gegaan, of constructief meegedacht, en heeft de motie van 19 december 2013 waar in de 
Raad aan het College verzoekt, naast zich neer gelegd.  
 
Wij zien dit omgaan met de betreffende motie van de Raad en met ons, inwoners, als een 
omissie en van weinig respect getuigen 
 
De implicatie van het besluit d.d. 31 januari 2013 is door onwetendheid onvoldoende door 
ons onderkend. Mede doordat wij in de veronderstelling verkeerden dat het door de raad 
aan het college opgedragen overleg ruimte zou kunnen bieden voor een andere zienswijze.  
  
Gezien, deze nalatigheid van het college, de in en om de haven sterk gewijzigde situatie, de 
maatschappelijk gewijzigde opvattingen, het rapport van projectbureau Vrolijks, de 
juridische mogelijkheden, willen wij,  inwoners van Steenbergen, dit met u delen en in 
vergadering kenbaar maken.  
 
Met vriendelijke groet, 



 
Aad Seesing 
Ms. Vrouwe van Berghe 

  
 

Jan en Mary Vervest 
Ms. Dé Jan van Meel 
 
 

Arie en Anita Slooter 
Ms. Columbus 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 


