
 
Beste raadsleden,  
 
In het Dagblad van het Noorden is het volgende interview met wethouder Boersma over De Leine te 
lezen, zie: https://www.dvhn.nl/groningen/Wethouder-Boersma-Bewoners-De-Leine-verdienen-
een-helder-besluit-om-aan-de-rechter-voor-te-leggen-25841723.html 
 
De wethouder haalt in dit interview 4 belangrijke punten aan waarmee hij zijn beleid betreffende 
het niet toestaan van permanente bewoning op De Leine onderbouwt. Wederom moet ik 
constateren dat de wethouder halve waarheden vertelt en de werkelijkheid veel mooier voorstelt 
dan hij is. Ik zal hieronder uitleggen waar de wethouder een eenzijdige visie op de werkelijkheid 
heeft en wat voor rampzalige gevolgen dit heeft voor de bewoners van de Leine maar ook voor de 
ondernemers en de gehele omgeving van De Leine. 
 
Het gaat om de volgende 4 punten die in het interview genoemd worden: 
 

1. Huisuitzettingen zullen gaan gebeuren met ‘de menselijke maat’ 

2. De Leine is uitermate geschikt als park voor recreanten die rust zoeken 

3. Alle opties voor en tegen permanente bewoning zijn de afgelopen maanden zorgvuldig tegen 
elkaar afgewogen 

 
4. De bewoners hebben recht op een helder besluit zodat ze eventueel bezwaar en beroep kunnen 
maken. 

 
 
Hieronder zal ik voor elk van deze punten toelichten hoe het werkelijk zit. 
 

1. Huisuitzettingen zullen gaan gebeuren met ‘de menselijke maat’. Dit is 
natuurlijk onmogelijk, wanneer je een persoon of gezin dwingt zijn huis te 
verlaten dan is dat een persoonlijk drama. De uitzetting betekent voor de 
bewoner dat hij onvrijwillig de plek die hij beschouwt als zijn thuis, zijn 
sociale omgeving, moet verlaten en elders een nieuwe plek moet zoeken. 
Die nieuwe plek zal waarschijnlijk gepaard gaan met dubbele woonlasten, 
want verkopen van de woning zal bijna onmogelijk zijn aangezien er nu 32 
woningen in korte tijd op de “markt” zullen komen. Dit zal de prijs van de 
woning aanzienlijk verlagen. Dat de gemeente aangeeft de uitzettingen met 
de menselijk maat te zullen uitvoeren kan hooguit betekenen dat de 
gemeente sommige bewoners wat extra tijd zal geven om hun woning te 
verlaten, maar het betekent niet dat de uitzetting niet uitgevoerd gaat 
worden. Hoezo menselijke maat? Raadsleden laat u niet in slaap sussen 
door de term ‘menselijke maat” er is NOOIT iets menselijks aan een 
huisuitzetting! Een huisuitzetting met een menselijke maat bestaat niet! Een 
huisuitzetting is een huisuitzetting en dat is een drama voor de personen die 
het betreft.  

 
 

2. De Leine is uitermate geschikt als park voor recreanten die rust zoeken.  
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In 2017 heeft het bureau Bugel-Haijema geconstateerd dat een park zoals De Leine nooit als 
recreatiepark kan functioneren omdat de voorzieningen die recreanten verwachten er 
gewoon niet zijn. De wethouder denkt het beter te weten dan het onderzoeksbureau en 
stelt nu zonder verder enige onderbouwing, dat de rust zoekende recreant De Leine vast wel 
zal weten te vinden. 
Maar wacht, hoe dan? In 2017 was het enige obstakel voor permanente bewoning op De 
Leine toch de geluidsoverlast van De Rietzoom? Hoe gaat de rustzoekende recreant dan 
reageren op geluidsoverlast van de discoavonden van de Rietzoom? Hoe snel zal de 
rustzoekende recreant vertrekken als De Rietzoom een discoavond heeft? En deze 
rustzoekende recreant komt na 1 discoavond van De Rietzoom echt nooit meer terug.  
Daarnaast zal de rust zoekende recreant geconfronteerd worden met de controleurs die 
moeten checken of een recreant echt een recreant is en niet de eigenaar van de woning die 
zich alleen op een ander adres heeft ingeschreven. De controleur zal dus, zodra hij 
constateert dat er iemand in woning aanwezig is (even door de ramen naar binnen gekeken, 
hoezo privacy voor de recreant) aan bellen met de vraag of de desbetreffende persoon (de 
rustzoekende recreant) zich even kan identificeren. Een betere manier om een rust 
rustzoekende recreant weg te jagen is er haast niet. De kans dat de rustzoekende recreant 
De Leine gaat omarmen is dus nihil, met als gevolg dat De Leine verandert in een leegstaand 
spookdorp. 

 

3. Alle opties voor en tegen permanente bewoning zijn zorgvuldig afgewogen 

De vertegenwoordigers van De Leine hebben tijdens de gesprekken van de afgelopen 
periode meerdere keren aangegeven dat hun visie steeds werd genegeerd. Zelf heb ik ook 
een keer met de wethouder gesproken en ook ik merkte toen een heel sterke 
vooringenomenheid tegen permanente bewoning op De Leine en een onwil om mee te 
denken aan de voordelen van permanente bewoning. Nu stelt de wethouder in het 
interview, ik citeer: “dat begint met de vraag of een gemeente dat wil, deze gemeente wil 
dat niet. Belangen van recreatie en ondernemers gaan voor.”  
Uit dit citaat blijkt heel duidelijk dat de wil om serieus naar de voordelen van permanente 
bewoning op De Leine te kijken er nooit is geweest, terwijl de wethouder wel altijd heeft 
willen doen voorkomen alsof dit zo was. Eigenlijk kun je uit dit citaat gewoon concluderen 
dat alle inspanningen van De Leine voor niets geweest zijn, de uitslag stond bij voorbaat al 
vast, permanente bewoning zou niet worden toegestaan.  

 
 

4. De bewoners hebben recht op een helder besluit zodat ze eventueel bezwaar en beroep 
kunnen maken. 

 
Dit klinkt heel mooi, heel democratisch, maak maar bezwaar als je het niet eens bent met dit 
besluit. Toevallig heb ik bezwaar gemaakt nadat de raadsbrief in de commissievergadering 
was behandeld. Binnen een week nadat ik bezwaar had gemaakt werd ik gebeld door de 
behandelende ambtenaar (toevallig dezelfde ambtenaar als de ambtenaar die de Raadsbrief 
opgesteld heeft) met de vraag of ik mijn bezwaar niet in wilde trekken want hij zou sowieso 
adviseren om mijn bezwaar “niet ontvankelijk” te verklaren, omdat mijn bezwaar niet 
gericht was op een genomen besluit. Dezelfde soort afwijzing kreeg ik in 2017 toen ik 
bezwaar maakte tegen het Raadsbesluit betreffende permanente bewoning op De Leine. 
Met andere woorden, je kunt als burger wel tegen een Raadsbrief of Raadsbesluit bezwaar 
maken, maar je wordt meteen teruggestuurd met de woorden “niet ontvankelijk”. Dus dat 



de wethouder nu meldt dat er bezwaar gemaakt kan worden, heeft geen enkele 
toegevoegde waarde want het bezwaar wordt meteen afgewezen met de mededeling “niet 
ontvankelijk”. Ook hier probeert de wethouder dus weer om te laten lijken of er 
mogelijkheden voor de burgers zijn om hun recht te halen, maar de wethouder weet al dat 
deze weg (van bezwaar en beroep) meteen endigt in een afwijzing. 

 
 
Beste raadsleden, wederom een lang verhaal en nog steeds geen oplossing. De weg die de 
wethouder nu ingaat met het verbieden van permanente bewoning wordt een lijdensweg. Een 
lijdensweg voor de bewoners die (met de menselijke maat, hoe mooi bedacht!) uitgezet gaan 
worden, een lijdensweg voor de gemeente, want handhaven is een onmogelijke opgave die ook 
nooit ophoudt te bestaan, ook als de laatste permanente bewoner is vertrokken zal de gemeente 
moeten blijven handhaven om te voorkomen dat er weer nieuwe gevallen optreden, en een 
lijdensweg voor de bedrijven, want de bedrijven gaan echt niet beter functioneren als De Leine een 
leegstaand recreatie park is waar zo af en toe een verdwaalde recreant een weekeind verblijft, en 
een lijdensweg voor de recreatieve uitstraling van het gebied, want een leegstaand park heeft echt 
geen recreatieve uitstraling. 
Raadsleden, De Leine heeft nog nooit als recreatiepark gefungeerd, dus door het toestaan van 
permanente bewoning op De Leine gaat er geen recreatie verloren. De bedrijven hebben altijd 
kunnen floreren zonder recreatie op De Leine dus waarom zou dat in de toekomst niet meer 
kunnen? 
 
Raadsleden, stop deze hetze tegen permanente bewoning op De Leine, en kies voor een 
toekomstbestendige oplossing waar iedereen gelukkig van wordt. De bewoners van De Leine willen 
dolgraag volwaardige inwoners van de gemeente worden en zorgen voor een mooie toekomst in het 
altijd zo kleurrijke smurfendorp.  
 
 
Beste raadsleden, hartelijk dank voor het lezen van mijn email. 
 

Met vriendelijke groet 
Jacky van Hogen  
Bewoner van De Leine, al bijna 20 jaar 
06-21699515 
 


