BIJLAGE 1
Voldoe ik aan de beperkingen/voorwaarden die ook gesteld zijn aan de huidige 3
bewoonde schepen?
Ja, ik voldoe aan de beperkingen/voorwaarden die de gemeente Steenbergen stelt aan
bewoning in de haven.
Zijn er uit de woongroep van destijds nog meer personen die we kunnen verwachten met
deze vraag?
Nee. Ik heb alle personen benaderd en allen gaven zij aan hun woonsituatie in orde te
hebben. In bijlage 2 vindt u een lijst van deze personen/schepen. De enige persoon op deze
lijst die ik niet benaderd heb is Jan: hij is hoogbejaard en naar mijn weten woont hij op de
Clockskens in Steenbergen. Zijn vrouw is enkele jaren geleden overleden. Jan en Jopie
woonden destijds op hun schip de Kurke (zie bijlage 2).
Is mijn schip representatief voor de haven?
Ik vind zeker dat mijn schip, een Victoire 1270 zeilschip bouwjaar 2001, zeer representatief
is voor de haven van Steenbergen. Het schip heeft een hele refit ondergaan en is in 2019
geheel opnieuw gespoten. U bent altijd welkom het schip te komen bekijken.
Kosten
Terdege besef ik me dat het tijd - en dus geld - gaat kosten als u bereid bent om mij een
legale woon/ligplaats te geven. Hiervoor hoeft, wat mij betreft, niet de gemeente
Steenbergen of de Steenbergse belastingbetaler op te draaien. Graag ga ik met u in overleg
hierover.
Heb ik een andere keus?
Naar mijn idee niet. Zoals zovelen heb ik op mijn "woning" (mijn schip dus) een hypotheek
rusten en moet ik hiervoor hard werken. Een huis, appartement of studio kan ik dus niet
kopen. Huren zou financieel erg moeilijk worden. Daarnaast zou ik het onzinnig vinden dat
ik als 1-persoons huishouden naast mijn boot nog een extra woning aan zou moeten
houden. Deze woning zou vrijwel altijd leeg staan en eigenlijk alleen een administratieve
functie hebben.
Niet duurzaam dus en zeker niet wenselijk in een tijd met enorm woningtekort. Daarnaast
is het mijn persoonlijke keuze om erg graag op een boot te willen wonen, de vrijheid die ik
hiermee ervaar is voor mij van onschatbare waarde.

Is het wenselijk dat ik op de haven kom wonen?
Persoonlijk vind ik van wel. De sociale controle wordt weer wat groter en naar mijn idee
geeft het meer leven en sfeer in de haven, zeker zo rond de kerstperiode als kerstlampjes
de boten versieren. Een leuk en prettig aanzicht van een haven die echt midden in de stad
ligt.

