
Mijn naam is Hans Scheffer, Overschild en vertegenwoordig hier Stichting Platform Keelbos te Nuth (Lb) 

Geacht college en geachte leden van de gemeenteraad, 

Betreft: Damsterweg 32Z, 9629 PD Steendam dagcamping  

Uw gemeenteraad wordt voorgestel met agendapunt 6 onder 2 (zaak: 1003286) 

Onder andere te besluiten tot “- de onttrekking aan de openbaarheid van de weg gelegen op het terrein van 

de camping;” 

 

Dit voorstel vloeit voort uit de Wegenwet 1930 

Hoe ontstaat een openbare weg:   Wanneer de weg voor een ieder gedurende 30 jaar toegankelijk is 

geweest; of wanneer de weg voor een ieder gedurende 10 jaar toegankelijk is geweest en tevens de weg in 

onderhoud is bij een overheidsinstelling: Rijk, provincie, gemeente of waterschap.  

En eindigt: Een weg heeft opgehouden openbaar te zijn:  Wanneer de weg gedurende 30 jaar niet voor een 

ieder toegankelijk is geweest; Of wanneer hij door het bevoegd gezag aan het openbaar verkeer is 

onttrokken. 

Dit voorstel ligt nu voor. 

De status van openbare weg is onafhankelijk van de eigenaar (analoog aan “Koop breekt geen huur en dood 

breekt geen huur” en kan vergeleken worden met het recht van overpad, als zijnde de enige uitgang.   

Bij de aanwezig van gebruik door een gebruiker, zijnde wij van de mannenontmoetingsplaats, door 

gemeente als zodanig erkend, zal op een of andere wijze moeten worden gecompenseerd. 

Tot op heden is nog geen compensatie-voorstel van de gemeente Midden-Groningen hiervoor ontvangen. 

Daarom ons verzoek aan Uw leden van de gemeenteraad, het besluit aan te houden totdat de gemeente met 

ons het gesprek gaat en wij het eens zijn over de geboden compensatie. 

Ter info: Ons gebruik van dagcamping Steendam valt onder het normale gebruik van het publieke domein (en 

algemeen opengestelde terreinen), overeenkomstig diens bestemming, dat altijd is toegestaan en geen toestemming 

behoeft van de eigenaar. Ook het zich terugtrekken op een beschutte plaats, ter voorkoming van schennis der 

eerbaarheid, (artikel 239 WvS) is hierbij van belang. 

Praktisch alles van de doorgevoerde wijzigingen, ongeacht de motivering of onbedoeld, die een nadelig 

effect hebben op de mannenontmoetingsplaats, de beschutte plaats of de toegang daartoe, dient te worden 

beschouwd, als ongeschiktheidsverklaring en is een vorm van eigenrichting. En eigenrichting in 

onacceptabel. 

Als het om voetballen gaat, hebben we ineens 17 miljoen scheidsrechters en als het om de 

mannenontmoetingsplaats gaat, hebben we ineens 17 miljoen rechters. 

Daarom ons verzoek aan Uw leden van de gemeenteraad, het besluit aan te houden totdat de gemeente met 

ons het gesprek gaat en wij het eens zijn over de geboden compensatie. 

Dank voor Uw aandacht.  

 


