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Steenbergen, 14 juni 2022

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Naar aanleiding van mijn inspreken op 9 mei 2022 jonstleden tijdens de Oordeelvormende 
raadsvergadering doe ik u hierbij, conform verzoek, mijn eerdere correspondentie met de 
Gemeente Steenbergen toekomen.

Voor de volledigheid verwijs ik u ook naar de opname van de Oordeelvormende 
Raadsvergadering van 8 december 2021, waar ik ook al insprak: 
https://youtu.be/dAXetJnG9rY

Een korte samenvatting:

Van 2002 tot 2014 woonde ik officieel in de jachthaven van Steenbergen, dus keurig 
ingeschreven in het BRP.

Medio 2013 werd de jachthaven overgenomen door de Gemeente Steenbergen, die in 
verschillende gesprekken met alle bootbewoners duidelijk stelde dat er in de toekomst geen 
enkele mogelijkheid meer zou zijn om aan boord te wonen en wij moesten vertrekken.

Na mijn gedwongen vertrek uit de jachthaven van Steenbergen heb ik mij noodgedwongen 
ingeschreven bij mijn bejaarde ouders. Hierna volgde een lastige periode met een echtscheiding 
en het verlies van ruim 50% van mijn gehoor. Omdat ik niet meer aan boord kon wonen bracht ik
deze periode door bij afwisselend familie en vrienden.

Dit was uiteraard ook geen houdbare situatie zodat ik in 2016 besloot weer terug te keren naar 
Jachthaven Steenbergen maar dan zonder administratieve verhuizing.
Eenmaal terug in de Jachthaven Steenbergen ontdekte ik stukje bij beetje hoe het kan komen 
dat drie bewonders van de oorspronkelijke groep alsnog een vergunning hebben gekregen - en 
dat de Gemeente deze mogelijkheid voor mij verzwegen heeft ondanks het feit dat ik destijds 
contact heb onderhouden.
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Ik heb van verschillende mensen bij de Gemeente verschillende reacties gekregen op mijn vragen
en verzoeken. Helaas bestaan die antwoorden uit dezelfde argumenten die in 2013, toen alle 
bewoners weggestuurd werden, ook al werden aangevoerd.
Ook heb ik nog steeds geen duidelijk antwoord gekregen op de vrij simpele vraag waar ik nu 
eigenlijk terecht kan om mijn verzoek daadwerkelijk behandeld te laten krijgen.

De Gemeente vraagt mij stukken in te sturen of in te spreken, maar niemand voelt zich 
verantwoordelijk voor deze situatie en niemand voelt zich geroepen zich eens in mijn zaak te 
verdiepen en langs de menselijke lat te leggen. Ik hoor gewoon nooit meer iets, tenzij ik zelf weer
contact zoek en het circeltje weer opnieuw begint.

Na mijn inspreken van 9 mei jongstleden werd ik gewezen op het Gelijkheidsbeginsel: “Allen die 
zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.” Het lijkt er op dat de 
Gemeente Steenbergen dit niet altijd toepast. 

Bij deze verzoek ik de Gemeente Steenbergen dan ook om na al die jaren mijn zaak niet langer 
te blijven negeren. Ik zou graag zien dat de Gemeente Steenbergen mij niet langer van het 
kastje naar de muur stuurt maar na al die jaren nu eens serieus kijkt naar zowel de menselijke 
kant als het Gelijkheidsbeginsel. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlagen:
Inspreken-8dec22.pdf
Gemeenteraad-Brief-4feb22.pdf
Bijlage1-brief-4feb22.pdf
Bijlage2-brief-4feb22.pdf
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En de volgende opnames op YouTube:
Inspreken tijdens de Oordeelvormende Raadsvergadering van 8 december 2021 - 
https://youtu.be/dAXetJnG9rY
Inspreken tijdens de Oordeelvormende Raadsvergadering van 9 mei 2022 - 
https://www.youtube.com/watch?v=m1GwMGJWdfo

Uiteraard kunt u mij altijd benaderen voor meer informatie.
Mijn telefoonnummer is 06 526 190 72 en mijn emailadres is mvbeers42@hotmail.com.

Ik dank u voor uw tijd, overweging en reactie,
hoogachtend,

Martijn van Beers
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