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Steenbergen, 04 februari 2022

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Naar aanleiding van mijn brief dd 24-11-2021 (zie bijlage 1) en mijn inspreken op de 

raadsvergadering van 8-12-2021 jongstleden, wil ik u hierbij nogmaals verzoeken om een 

oplossing voor de ontstane en onwenselijke situatie.

Zoals aangegeven ben ik half 2014 op last van de gemeente vertrokken uit de haven 

van Steenbergen omdat er geen enkele mogelijkheid zou zijn of mogelijk nog komen zou 

om nog aan boord te wonen. Daarvoor heb ik 13 jaar met heel veel plezier in de 

jachthaven gewoond, keurig met een inschrijving in de GBA.

Ik ben destijds uiteindelijk, met pijn in het hart, vertrokken omdat ik er voor koos geen 

verzet te tonen - vooral omdat ik leef naar het idee dat juist goed gedrag beloond 

wordt - wat de gemeente heeft doen besluiten dat ik juist niet\o\ de kleine groep 

mensen behoor die momenteel wél middels een uitsterfconstructie in de haven van 

Steenbergen mogen wonen aan boord van hun schip.

Inmiddels ben ik er op gewezen dat op het internet het Programma van Eisen 

"Exploitatie jachthaven Steenbergen” te vinden is (zie bijlage 2). Uiteraard ben ik dit 

door gaan nemen en tot mijn verbazing valt er op pagina 11, onder de kop Permanente 

bewoning, de volgende zin te lezen:



‘Er worden door de gemeente maximaal 10 persoonsgebonden beschikkingen 

afgegeven aan de huidige bewoners die strikte voorwaarden stellen aan bewoning 

en die gelden tot 1 januari 2017."

Dit programma heeft als datum 29 april 2014, en als versie definitief. Het vreemde is dat 

ik half 2014 gesprekken heb gehad met de beleidsmedewerker recreatie, dat is dus 

dezelfde persoon als de projectleider van het Programma van Eisen, en hij heeft mij 

hier niet van op de hoogte gesteld terwijl ik op dat moment behoorde tot de groep die 

expliciet benoemd wordt.

Inmiddels is ook bekend dat de termijn die liep tot 1 januari 2017 omgezet is in een 

onbepaalde termijn middels de uitsterfconstructie.

Ik betreur het ten zeerste dat ik niet te horen heb gekregen wat er destijds in dat 

Programma van Eisen stond, ook niet naderhand, want anders had ik die kans met beide 

handen aangegrepen.

Aangezien de gemeente over mijn telefoonnummer en emailadres beschikte , en deze 

gegevens tot dat moment ook gebruikte voor communicatie, kan ik niet anders dan 

concluderen dat er geen contact met mij is opgenomen. Vooral omdat er ook nog 

persoonlijke gesprekken hebben plaatsgevonden.

Dat er destijds verzuimd is contact met mij op te nemen, heeft tot op de dag van 

vandaag verstrekkende gevolgen voor mij. Zoals eerder uitgebreid beschreven woon ik 

nu half aan boord in Steenbergen en half bij mijn ouders, waar ik noodgedwongen sta 

ingeschreven. Een situatie die voor alle betrokken partijen alleen maar nadelen en 

vervelende financiële gevolgen heeft, en niet langer houdbaar is.

Ik heb een economische en sociale binding met Steenbergen; niet alleen is mijn vader 

hier geboren en getogen, ook mijn bedrijf is sinds 2006 gevestigd in Steenbergen en 

mijn sociale cirkel woont en werkt grotendeels in Steenbergen.

Gezien hoe alles is verlopen en mijn binding met Steenbergen verzoek ik u naar de 

menselijke kant van deze situatie te kijken en mij alsnog op te nemen in de selecte groep 

mensen van de oorspronkelijke bewoners die gebruik mogen maken van de 

uitsterfconstructie.



Wellicht ten overvloede wil ik nogmaals benadrukken dat ik geen echtgenote of kinderen 

heb, alleen woon en het schip een 13 meter lang zeiljacht betreft (Victoire 1270) en dus 

geen woonboot of iets anders dat niet binnen de haven zou passen.

Ik dank u hartelijk voor uw medewerking, 

met vriendelijke groet.

Martijn van Beers

Postbus 72

4650AB Steenbergen

e: mvbeers42(S)hotmail.com 

t: 06 52 61 90 72
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