
Geachte raadsleden,  

Medio 2020/21 heb ik diverse gesprekken gevoerd met een beleidsmedewerker van de 
gemeente, een lid van Volkspartij Steenbergen en de beleidsadviseur VTH en zij 
adviseerden mij om in te spreken bij een raadsvergadering.

Zoals wellicht bekend bij u zijn er momenteel in de stadshaven van Steenbergen 3
bewoonde jachten. Zij wonen daar met toestemming van de gemeente middels een
"uitsterfconstructie".
Mijn vraag aan u is of ik daar aan toegevoegd kan worden. Middels dit schrijven leg ik u
graag uit waarom ik dit zou willen en wat mijn argumenten zijn hieromtrent.

Zoals ik al schreef, mijn naam is Martijn van Beers en sinds 2002 ben ik vaste
ligplaatshouder in de haven in Steenbergen (in die tijd nog eigendom van Dhr. 
Vermeulen).
Omdat ik aan boord woonde heb ik me destijds in laten schrijven bij de gemeente
Steenbergen. Dit ging soepel en ook mijn post kwam sinds die tijd keurig aan in de
(gedeelde) brievenbus op de haven.

Ik had naar eer en geweten alles netjes geregeld en was erg blij met mijn ligplaats in
Steenbergen: een mooie haven, goede bereikbaarheid, fijne winkels, leuke sociale
contacten en niet te vergeten een zeer mooi vaargebied zo aan de voet van de Zeeuwse
Delta. Kortom: ik voelde (en voel mij nog steeds) mij echt een inwoner van Steenbergen.

Echter, in 2013 kwam hier verandering in: de gemeente zou de haven van Dhr. Vermeulen
overnemen en zodoende moesten alle bewoners op gesprek komen bij de
beleidsmedewerker recreatie van de gemeente. In het persoonlijke gesprek dat ik met 
deze medewerker had werd duidelijk aangegeven dat wonen aan boord in strijd was met
het bestemmingsplan en dat dit gehandhaafd zou worden zodra de haven eigendom zou 
zijn van de gemeente.

Ondanks alle tegenargumenten van mijn zijde was het een duidelijke zaak: wonen aan
boord was niet meer mogelijk in onze haven van Steenbergen. Ik ben opgevoed met het
idee dat je respect moet hebben voor de autoriteiten en andermans keuzes en
beslissingen. Zodoende ben ik dan ook medio 2014 noodgedwongen vertrokken uit de
jachthaven.

Hoe vervelend dit ook alles voor mij persoonlijk was, ik moest door dit alles wel een 
nieuw adres hebben. In goed onderling overleg besloot ik mij bij mijn ouders in te 
schrijven.
Het waren voor mij niet de makkelijkste jaren die volgden, ondermeer door een 
scheiding, een hernia en het verliezen van 50% van mijn gehoor. Dit hakte er aardig in bij 
mij en u kunt misschien begrijpen dat Steenbergen voor mij naar de achtergrond schoof 
en ik de stand van zaken rond de haven niet meer volgde.

In april 2020 kreeg mijn moeder een herseninfarct. Als gevolg hiervan vroegen mijn 
ouders (huishoudelijke) hulp aan bij de gemeente Roosendaal. Dit ging echter niet 
zomaar want de gemeente Roosendaal stelde – terecht - dat ze een inwonende zoon 
hadden die ook mee zou kunnen dragen in de zorg. Gelukkig hebben mijn ouders de 
aangevraagde zorg gekregen en belangrijker nog: met mijn moeder gaat het een stuk 
beter.



Ik schaam mij echter diep voor deze situatie en realiseer mij dat mijn woonsituatie na al 
die jaren nog steeds niet op orde is. Ook realiseer ik me dat mijn ouders niet het 
eeuwige leven hebben en dat ik vroeg of laat toch een probleem heb omtrent mijn 
woonsituatie.

Inmiddels is bij u en mij bekend dat er dus drie schepen een legale woon/ligplaats 
hebben in de haven in Steenbergen, dit zijn schepen van mensen die destijds ook bij de 
groep hoorden die aan boord woonden. Ook zij hebben destijds persoonlijke gesprekken
gevoerd met de beleidsmedewerker recreatie met dezelfde strekking, namelijk er kan 
niet meer aan boord gewoond worden want dit is in strijd met het bestemmingsplan.

En hier wringt voor mij nu dus de schoen. Ik heb, als 'braafste jongetje van de klas', 
gehoor gegeven aan de oproep van de gemeente Steenbergen. Daardoor heb ik nu geen
legale woon/ligplek in Steenbergen. Dit in tegenstelling tot de drie schepen die gewoon 
zijn blijven liggen: zij hebben nu wél een legale woon/ligplaats en hebben alles op orde, 
tot een brievenbus aan toe.

Uiteraard gun ik deze mensen hun huidige legale woon/ligplaats, maar ik gun het mezelf
ook en ik vind het zeer spijtig dat de gemeente Steenbergen mij niet benaderd heeft 
toen duidelijk werd dat het bestemmingsplan dus wel degelijk aangepast kon worden. Ik 
ga er hierbij van uit dat ook de gemeente Steenbergen transparantie, eerlijkheid en 
gelijkheid hoog in het vaandel heeft staan!

Ik kan me voorstellen dat mijn vraag aan u ook weer vragen bij u oproept, deze vragen 
wil ik graag beantwoorden tijdens een van de komende raadsvergaderingen na mijn 
spreektijd.
In de bijlage (1) geef ik alvast antwoord op een aantal (denkbare) vragen.

Tot slot ... Stel dat u mij toestaat, wat verandert er dan in de wereld?
Naar mijn idee slechts twee veranderingen die beide positief zijn: de eerste verandering 
is uiteraard dat ik dan weer een echte inwoner word van Steenbergen en dus mijn
woonsituatie in orde heb en ten tweede, en dat is dan positief voor de Gemeente
Steenbergen, ga ik ook belasting betalen en bijdragen in de juiste gemeente.

Ik hoop dat we hier samen uit gaan komen. Alvast bedankt voor uw genomen tijd en
moeite.

Met vriendelijke groet,

Martijn van Beers
mail: mvbeers42@hotmail.com
tel: 06 52 61 90 72


