
Van: De Leine <oeverlanden@outlook.com>  
Verzonden: zondag 23 mei 2021 12:35 
Aan: 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>; Jan Jakob Boersma 
<janjakob.boersma@midden-groningen.nl>; Mieke Bouwman <mieke.bouwman@midden-
groningen.nl> 
Onderwerp: Handhaving 
 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders,  
  
U gaat de handhaving regels voor bewoning van recreatiewoningen vaststellen.  
 

Echter hebben wij ook vernomen dat er illegaal wordt gewoond op boten in de havens van 

Martenshoek en het IJsbaan terrein.  
De raadsleden hebben hier afgelopen week een schrijven over gehad.   
Wij hebben dat ook vernomen van bewoners aan de haven van voormalige ijsbaanlocatie in 

Sappemeer en haven Martenshoek Hoogezand.  Zij hebben steen en been geklaagd bij de 

gemeente dat het aantal zwervers dat op wrakkige bootjes daar woont, enorm toeneemt. Er 

zijn veel inschrijvingen in de BRP op adres Laan van de Sport 2 Hoogezand, dat is het 

kantoor waar het Sociaal Team zit. De bewoners van die omgeving hebben dit via via en de 

politie vernomen. Deze groep mensen mogen dus van de "deskundigen van het sociaal 

team” wonen op een boot in strijd met het bestemmingsplan, en zich inschrijven op het adres 

van het sociaal team. Overigens is dat laatste ook illegaal, want dat is een kantoor en geen 

woning.   

   
Voor deze groep mensen is geen huisvesting beschikbaar, maar wordt dat dus zo opgelost 

door deze gemeente door illegale activiteiten toe te staan en te worden gefaciliteerd door het 

sociale team.   
  

Het lijkt ons in het kader van gelijke behandeling dat wij ons dan ook mogen laten 

inschrijven in de BRP op het adres van de Laan van de Sport 2 zodat wij dan zonder 

problemen kunnen verblijven op het "recreatiepark" wat geen recreatiepark is. Met een 

inschrijving op een adres van het Sociaal Team is dit dus toegestaan, en dan hoeven we ook 

geen handhaving te verwachten.  

  

Wij vernemen dan ook gaarne per omgaande van u of u hiervan op de hoogte bent en hoe u 

het kan dat een gemeente mogelijk illegale botenhuisvesting steunt en de recreatiewoningen 

gaat handhaven.  
Wij ontvangen gaarne per omgaande de BPR-registratie van het adres Laan van de Sport 

2.  Als het goed is dan staan daar geen personen ingeschreven en kunt u de blanco registratie 

zonder privacy schending verstrekken.  

  
  
Met vriendelijke groeten  
  
Bestuur 
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Coöperatie Recreatie-Bungalowpark "De Leine" U.A. 
oeverlanden@outlook.com 
KvK: 02334118  
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