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PREMIUM

Martijn van Beers (50) vindt het onrechtvaardig dat hij niet op zijn boot Philos mag wonen, terwijl drie
andere schippers al jarenlang een gedoogvergunning hebben. © Pix4Profs/Marina Popova

Martijn mag niet op zijn schip wonen
in Steenbergen, maar anderen wel:
‘Gestraft voor goed gedrag’
STEENBERGEN - Het voelt voor hem als een misstand. Jarenlang woonde
Martijn van Beers (50) als een blij mens op zijn zeilschip in de jachthaven van
Steenbergen. Totdat de gemeente afkondigde dat wonen op een boot niet
meer mocht. Van Beers gehoorzaamde, maar drie andere schippers gooiden
de kont tegen de krib. Zij werden beloond met een gedoogvergunning, terwijl
Van Beers met lege handen staat.

,,Ik ben opgevoed met het idee dat je
respect moet hebben voor de
beslissingen van autoriteiten. Heb me
dus als braafste jongetje van de klas
laten wegsturen en ben daarvoor
gestraft. Anderen bleven en mochten
uiteindelijk ook blijven. Die
onrechtvaardigheid moet rechtgetrokken
worden”, vindt Van Beers die zich
noodgedwongen liet inschrijven bij zijn
bejaarde ouders.
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Ik heb mij als het
braafste jongetje van
de klas laten
wegsturen en ben
daarvoor gestraft,
terwijl de opstandi -
gen zijn beloond.
Martijn van Beers, Booteigenaar in
Steenbergen

Uitsterfconstructie
De kwestie speelt al sinds 2014 toen de
gemeente Steenbergen de scepter ging
zwaaien over de haven. Booteigenaren
kregen te verstaan dat wonen aan boord
in strijd is met het bestemmingsplan en
dat er handhavend opgetreden zou
worden. Maar op enig moment hoorde
de inmiddels vertrokken Van Beers dat er
toch maximaal tien
(gedoog)vergunningen verstrekt konden
worden. Uiteindelijk zijn er drie van de
tien uitgegeven. Die schippers mogen
via een uitsterfconstructie zo lang als ze
willen op hun boot blijven wonen.

Aad Seesing is een van de drie. Hij
verblijft inmiddels al 28 jaar op zijn schip,
compleet met adres en brievenbus.
Seesing leeft mee met Van Beers en
vergezelde hem deze week richting
gemeentehuis in een zoveelste poging
om ook Van Beers weer definitief aan
boord te krijgen. Die verzocht de politiek
om eindelijk ‘menselijk op te treden’.
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‘Ongezonde situatie’
,,Ik ben een succesvolle zzp’er die woont
en werkt in Steenbergen. Dat ik nog
steeds ingeschreven sta bij mijn ouders,
is een ongezonde situatie. Terwijl ik
steeds contact had met de gemeente
ben ik nooit geïnformeerd over die
gedoogvergunningen. Ik wil weer een
echte inwoner van Steenbergen
worden.”

De fractie Progressief Samen vroeg Van
Beers om zijn dossier toe te sturen.
Volgens demissionair wethouder Willy
Knop heeft de gemeenteraad indertijd
besloten tot enkele vergunningen met
uitsterfconstructie.

Martijn van Beers op zijn schip Philos. ©
Pix4Profs/Marina Popova
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