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Als bewoners van bungalowparken de Poldertuin en ’t Vissertje zijn wij de wanhoop nabij. Na 40 jaar 
gedoogbeleid van de voormalige gemeente Moordrecht, zijn nu bijna 162 huishoudens en de hele 
middenstand in Moordrecht de pineut. 
 
Wij bewonen zonder enig probleem al 40 jaar de bungalows op de Poldertuin en ’t Vissertje in 
Moordrecht en worden  nu door de nieuwe gemeente Zuidplas streng gehandhaafd op permanente 
bewoning. 1 miljoen euro trekt de al noodlijdende gemeente hiervoor uit om ambtenaren bij je  
binnen te laten gluren of je wel thuis bent. 
 
Als alle bewoners dan zijn weggejaagd dan scheelt dit de middenstand in Moordrecht minstens 1.8 
miljoen euro per jaar aan inkomsten, zoals boodschappen doen, naar de kapper gaan en tanken.  
 
Voor ons, de bewoners, loopt de financiële ellende nog verder op, want de huizen zijn nu 
onverkoopbaar. Makelaars in de regio hebben al verklaard totaal geen interesse te hebben, tenzij 
voor een afbraakprijs. De laagste gemiddelde schade is een restschuld/verlies van € 80.000,--, bij 
elkaar opgeteld minstens 10 miljoen euro. Dan volgt er leegstand, met alle ellende van dien. Dit is al 
terug te zien op menig bungalowpark waar je ook zogenaamd niet permanent mag wonen. 
 
Waarom zijn wij wanhopig? Omdat deze gemeente totaal de weg kwijt is. Tijdens de diverse 
raadsvergaderingen is het ons duidelijk geworden dat de meeste raadsleden meestal niet eens weten 
waar het over gaat en meer interesse hebben in hun I-Pad en onderlinge fractie grapjes. Als het niet 
zo serieus was dan zou je je rot lachen om hoe en door wie een gemeente bestuurd wordt. (De 
politieke partijen die zich nog enigszins ons lot aantrokken zijn de SP, D66 en gemeentebelangen 
Zuidplas) 
 
De gemeente zelf kan alleen negatieve argumenten aangedragen, die bewijsbaar onjuist zijn. Wat je 
als burger ook aandraagt, openbare bewijzen op papier, met cijfers, met voorbeelden, de hakken 
staan in het zand. De gemeente Zuidplas zegt nee, mag niet. Waarop dit dan gebaseerd is? Hierover 
tasten wij nog steeds in het duister, na 40 jaar gedoogbeleid. 
 
Verantwoordelijk wethouder Bosman is stoïcijns en zegt alleen “het mag niet”. Om gek van te 
worden. Is dit het jaar 2013?  
 
De feiten: 
1. al 40 jaar wordt permanente bewoning toegestaan, zonder problemen 
2. park en bewoners zijn zelfvoorzienend, geen kosten voor de gemeente 
3. huizen zijn onverkoopbaar, zeer zeker binnen een termijn van 6 maanden, 60 jaar wellicht? 
4. NIEMAND kan zich een 2e woning veroorloven, diverse voorbeelden tonen dit aan 
5. Gemeente Zuidplas maakt moedwillig burgers financieel kapot omdat ze geen idee van de  
    werkelijkheid (willen) hebben 
6. Kosten voor de gemeente 1 miljoen euro -> schade voor burgers en middenstand minstens 12  
    miljoen euro en leegstand van huizen 
7. Doordat elke gemeente zelf mag beslissen ontstaat er een grote rechtsongelijkheid onder de     
    burgers in Nederland. Ddaar waar wij de financiële en emotionele afgrond in worden geduwd door      
    onze gemeente mag er 4 km verderop in de gemeente Gouda permanent worden gewoond.(door  
    polen in dit geval) 



 
Graag willen wij dat u dit als media oppakt!  
 
Het kan toch niet zo zijn dat meer dan 300 hardwerkende burgers zo financieel en geestelijk kapot 
gemaakt worden door een gemeente zonder enig noodzaak? Op 16 oktober trekken wij dan ook 
massaal naar Den Haag om te protesteren tegen dit onmenselijke beleid. Daar hopen wij samen met 
andere gedupeerden (in Nederland gaat het in totaal om 40.000 huishoudens (bron; www.bvvw.nl)) 
de landelijke politiek op andere gedachten te brengen. Nederland is het enige land in Europa waar je 
niet mag wonen in je eigen huis, als een gemeente dat zo vindt, terwijl het wel je eigen grond en 
eigen huis is. 
 
www.geenstijlzuidplas.nl 
 
info@geenstijlzuidplas.nl 
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