
Van: Jacky van Hogen <hogen003@hotmail.com> 
Datum: 18 mei 2021 om 18:51:04 CEST 
Aan: Marco Metscher <marco.metscher@midden-groningen.nl>, Niels Joostens 
<niels.joostens@midden-groningen.nl>, Thea van der Veen <thea.vanderveen@midden-
groningen.nl>, Anja van Duren <anja.vanduren@midden-groningen.nl>, Henk Flederus 
<henk.flederus@midden-groningen.nl>, Rudy Sinnema <rudy.sinnema@midden-groningen.nl>, Jan 
Westerdiep <jan.westerdiep@midden-groningen.nl>, Erianne van der Burg 
<erianne.vanderburg@midden-groningen.nl>, Fré Bos <fre.bos@midden-groningen.nl>, Jan 
Westerdiep <jan.westerdiep@midden-groningen.nl>, Erianne van der Burg 
<erianne.vanderburg@midden-groningen.nl>, Fré Bos <fre.bos@midden-groningen.nl>, 
maarten.vandermeijden@middengroningen.nl, Harry Wind <harry.wind@midden-groningen.nl>, 
Martine Feenstra <martine.feenstra@midden-groningen.nl>, Kees Koning <kees.koning@midden-
groningen.nl>, Han van der Vlist <han.vandervlist@midden-groningen.nl>, Mieke Bos 
<mieke.bos@midden-groningen.nl>, Patricia Nieland <patricia.nieland@midden-groningen.nl>, 
Evert Offereins <evert.offereins@midden-groningen.nl>, Chris Ubels <chris.ubels@midden-
groningen.nl>, Mariët Bosman <mariet.bosman@midden-groningen.nl>, Henk Bos 
<henk.bos@midden-groningen.nl>, Nette Kruzenga <nette.kruzenga@midden-groningen.nl>, 
Yannick Lutterop <yannick.lutterop@midden-groningen.nl>, Albert Bosscher 
<albert.bosscher@midden-groningen.nl>, Markus Ploeger <markus.ploeger@midden-groningen.nl>, 
Hendrik Loots <hendrik.loots@midden-groningen.nl>, Jan Velthuis <jan.velthuis@midden-
groningen.nl>, Geke Akkerman <geke.akkerman@midden-groningen.nl>, mieke.bouwman-
@midden-groningen.nl, Griffie <griffie@midden-groningen.nl>, Jan Jakob Boersma 
<janjakob.boersma@midden-groningen.nl>, Adriaan Hoogendoorn 
<adriaan.hoogendoorn@midden-groningen.nl>, Jaap Borg <jaap.borg@midden-groningen.nl>, Erik 
Drenth <erik.drenth@midden-groningen.nl>, José van Schie <jose.vanschie@midden-groningen.nl>, 
Peter Verschuren <peter.verschuren@midden-groningen.nl>, Henk Mulder <henk.mulder@midden-
groningen.nl>, Klaas Boer <klaas.boer@midden-groningen.nl>, Jan Buurke <jan.buurke@midden-
groningen.nl>, roel.forkersma@midden-groningen.nl, Ida Klaassens <ida.klaassens@midden-
groningen.nl>, Mathieu Paapst <mathieu.paapst@midden-groningen.nl>, Rudy Sinnema 
<rudy.sinnema@midden-groningen.nl>, Jan Westerdiep <jan.westerdiep@midden-groningen.nl>, 
Harry Wind <harry.wind@midden-groningen.nl>, Richard Croeze <richard.croeze@midden-
groningen.nl>, Louis.van.kelckhoven@dvhn.nl, Mieke Bouwman <mieke.bouwman@midden-
groningen.nl>, Roel Folkersma <roel.folkersma@midden-groningen.nl> 
Onderwerp: Onbegrijpelijk, mensen uit hun huis zetten, wie doet nu zoiets? 

  
  
Beste leden van de raad, 
  
Aanstaande donderdag staat het handhavingsvoorstel voor recreatieverblijven op de agenda van de 
commissievergadering. Ik vind het onbegrijpelijk dat het College op dit moment dit handhaving 
voorstel aan u jullie durft voor te leggen. Ik zou jullie willen vragen de tijd te nemen om de 
schrijnende verhalen in de 55 ingediende zienswijzen te lezen (https://bestuur.midden-
groningen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2021/20-mei/19:30/04-Bijlage-Oorspronkelijke-
zienswijze-geanonimiseerd.pdf) , dan lees je wat dit voorstel met de levens van mensen doet. 
Gewone inwoners die hun oude dag willen doorbrengen in hun eigen recreatiewoning, omdat het er 
zo fijn wonen is. Gezinnen die in een recreatiewoning terecht gekomen zijn omdat iets anders niet 
beschikbaar is, en er nu hun sociale leven hebben opgebouwd, onderdeel van de wijk zijn, daar heel 
gelukkig zijn, en ga zo maar door.  
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In het eindverslag  bij het handhavingsvoorstel (https://bestuur.midden-
groningen.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2021/20-mei/19:30/01-Raadsbrief-Eindverslag-
inspraak-Beleidsregel-Handhavend-optreden-te.pdf) zijn alleen de eenvoudig te beantwoorden 
zienswijzen opgenomen, de schrijnende verhalen zijn bewust weggelaten, daarom vraag ik u lees de 
55 zienswijzen en realiseer je wat een huisuitzetting doet met mensen. Daarnaast hebben meerdere 
mensen bij mij aangegeven dat de vragen in hun zienswijze gewoon NIET beantwoord zijn, waardoor 
deze mensen nog steeds niet weten wat ze nu wel of niet mogen in hun eigen huis, en hoeveel ‘last’ 
ze gaan krijgen van de handhaving. Al deze onzekere factoren zouden voldoende moeten zijn om het 
voorliggende handhavingsvoorstel weg te stemmen, of op zijn minst uit te stellen totdat er meer 
duidelijkheid is wat wel en niet mag. 
  
En dan nog, wat lost het uitzetten van deze mensen op? Niets, helemaal niets. We hebben alle 
argumenten al gehoord en geen enkel argument blijkt stand te houden, gewoon om de simpele 
reden omdat er geen argument is wat het uitzetten van mensen uit hun woning rechtvaardigt. 
Het laatste argument van het college, we willen recreatie in de gemeente bevorderen, is misschien 
nog wel het meest schrijnend, nog nooit heeft deze gemeente actief meegewerkt om recreatie op 
de kaart te zetten, en ook nu heeft de gemeente geen middelen (geen plan, geen geld en geen tijd) 
om recreatie te ontplooien, en toch gaat ze alvast beginnen met het uitzetten van mensen uit hun 
woning. Onder het mom van we gaan uitzetten met de menselijke maat, de menselijke maat, die 
zoals blijkt uit het handhavingsvoorstel, niets meer dan kwetsbare groepen een aantal maanden 
extra tijd geven voordat ze uitgezet worden, niets meer, niets minder, uit hun huis moeten ze, hoe 
kwetsbaar ze ook zijn. 
  
Het uit hun huis zetten van de bewoners draagt echt niet bij aan het stimuleren van de recreatieve 
voorzieningen. Er is geen vraag naar recreatiebungalows zoals op De Leine, dat hebben de twee 
rapporten uit 2017 ook aangetoond. En mocht een recreant dan al een keer een huisje op De Leine 
huren, als deze recreant dan merkt dat ze een huisje huren waaruit de eigenaar/bewoner onvrijwillig 
is vertrokken zullen zich op zijn minst heel ongemakkelijk voelen. Nog even afgezien van de 
negatieve beeldvorming die gepaard zal gaan met huisuitzettingen, op het smurfendorp zal voor 
altijd de smet liggen “het park waar mensen uit hun woning werden gezet”.  
Daarnaast zullen een groot aantal mensen die uit hun woning gezet worden hun woning helemaal 
niet aan recreanten aanbieden, gewoon omdat ze niet willen dat anderen gebruik maken van hun 
woning, dus het aantal woningen dat door deze uitzettingen beschikbaar komt voor recreatie is 
minimaal, en zijn bovendien niet nodig. 
  
In het verleden heb ik u allen al eens een email gestuurd (email 27 juni 2020) met ideeën hoe de 
recreatieve voorziening in de omgeving van De Leine wel gestimuleerd kunnen worden in 
combinatie met bewoning op De Leine. Ik zal hieronder deze ideeën nogmaals herhalen.  
  

• Duikplatform voor sportduikers in het Zuidlaardermeer  
• Buiten fitness plein met permanente fitness toestellen naast het surfstrand 
• Voetbal/basketbal kooi naast de dag camping Meerwijck 
• Waterglijbaan in Zuidlaardermeer 
• ATB fietscrossparcours in bos Meerwijck 
• Elektrificeren fietspont bij palinghandel Vos 
• Uitbreiden fietspaden rond Zuidlaardermeer 
• Klim-boulder muur op strand Zuidlaardermeer 
• Etc. 
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Echter de gemeente heeft geen geld om deze ideeën uit te voeren. De bewoners van De Leine willen 
graag meewerken aan het realiseren van deze voorzieningen en dat kan ook, als de gemeente bereid 
is een anterieure overeenkomst met de bewoners van De Leine te sluiten. Dit is vergelijkbaar wat 
ten tijde van Burgemeester Hoogedoorn in Oldebroek is gedaan, en waarvan de Wethouder na 
afloop ook zei: 
  
Resultaat, zoals Engbert Jan Ruitenberg al zei:  

Bewoners op ‘Mulligen’ blij, geld voor de recreatieve en toeristische sector en voor de 
gemeente een lastig en duur handhavingstraject minder. Kortom alleen maar winnaars 

  
Beste raadsleden, ik verzoek jullie allen nogmaals heel goed na te denken of mensen uit hun huis 
zetten een goed idee is! Neem verantwoordelijkheid en toon moed om hier NEE te zeggen tegen het 
College en voor de inwoners van de gemeente te gaan staan en ze te beschermen tegen dit 
onmenselijke uitzettingsbeleid, en te kiezen voor de win-win situatie, een situatie waarvan iedereen 
blij wordt. 
  
Stop dit college en kies voor de inwoners van deze gemeente, de inwoners zullen jullie dankbaar 
zijn. 
  
Met vriendelijke groet 
Jacky van Hogen 
 


