
De Poldertuin / ’t Vissertje ACTIE NIEUWS 
 
Geachte bewoners,         11.09.2013 
 
Wij hopen dat u een leuke zomer heeft gehad! In de zomerperiode heeft uw actiegroep niet stilgezeten 
en hebben zij e.e.a. voorbereid, waaronder de resultaten van de bewoners enquête. Ook zijn de 
contacten met de politieke partijen weer opgepakt En worden er heel veel WOB verzoeken ingediend 
om de gemeente aan het werk te houden. 
 

Raadsvergaderingen; volgende dinsdag 24 september! 
De eerste raadsvergadering heeft alweer plaatsgevonden. De eerstvolgende belangrijke 
raadsvergadering is op dinsdag 24 september. Graag uw aanwezigheid hierbij, het gaat om de nota 
handhaving en hulp bij schrijnende gevallen. Mogelijk hebt u die gelezen. Hieronder een stukje eruit: 
 
De hoogste bestuursrechter oordeelt streng en heeft bepaald dat van een overtreder mag worden 
verwacht dat deze de overtreding binnen de begunstigingstermijn ongedaan maakt, ook indien dit “forse inspanningen en 
kosten” met zich meebrengt. Van permanente bewoners van een recreatieverblijf mag daarom worden verlangd dat zij niet 
alleen het recreatieverblijf te koop zetten, maar ook de vraagprijs desnoods (fors) naar beneden bijstellen om zo aan de 
last te kunnen voldoen (ook indien zij hierdoor financieel nadeel zou lijden). In een uitspraak van de Afdeling werd 
bepaald dat ernstige financiële gevolgen van handhavend optreden voor de overtreder, geen bijzondere omstandigheid vormt 
om van handhavend optreden af te moeten zien. Een (eventueel) te lijden financiële nadeel vormt daarom geen dermate 
bijzondere omstandigheid dat wij reeds hierom van handhaving zouden moeten afzien of anderszins van ons beleid zouden 
moeten afwijken ten gunste van bezwaarmaker. Immers, deze omstandigheid gaat op voor veel permanente bewoners die 
eigenaar zijn van een recreatieverblijf en met een handhavingstraject worden geconfronteerd. 

 
U leest het; u mag fors inleveren en financieel kapot gaan van de gemeente. Wat is fors? 10.000 euro, 
100.000 euro restschuld? Wij stellen voor dat u de raadsleden en het college hierover een email of 
een brief stuurt! In deze tijd van lastenverzwaringen slaat dit beleid en deze tekst natuurlijk helemaal 
nergens op! Hardwerkende Nederlanders nog eens extra te pakken! Bovendien gaat men volledig 
voorbij aan het feit dat de markt voor recreatiewoningen totaal is ingestort. Laat van u horen! 
 

Handhavers, zeker niet makkelijker maken! 
Noot actiegroep: Wat hier in de nieuwsbrief stond hoeven we natuurlijk niet ook bekend te maken aan 
gemeente Zuidplas en plaatsen wij niet op de website. Deze nieuwsbrief is in de week van 9 
september ook in uw brievenbus belandt. Wilt u als bewoner weten wat hier stond mail ons: 
info@geenstijlzuidplas.nl.  
 

Hulp gezocht voor middenstand handtekeningen 
Zoals u kunt lezen op onze website, wij geven ca. 1.8 miljoen euro uit per jaar in Moordrecht! Naast 
het sluiten van verzorgingstehuis `Moerdregt” wat de middenstand ook grof geld gaat kosten, staat 
hen dan nog eens 1.8 miljoen euro verlies te wachten! Wie wil ons helpen om de middenstand in 
Moordrecht te laten tekenen voor onze actie? Onderzoekresultaten en een brief zijn klaar, we hebben 
alleen wat extra man/vrouwkracht nodig. U kunt zich aanmelden via info@geenstijlzuidplas.nl. 
 

Moordrecht verenigt u! 
Door diverse misstanden van de gemeente Zuidplas aangaande bewoners in Moordrecht; zoals 
asbest in de Ambon wijk, sluiting Moerdregt, fietser oversteekplaats Julianasluis, voorgenomen 
flatbouw van 20 meter hoog, neemt de druk tegen de gemeente Zuidplas toe. Wij kijken met welke 
politieke partijen wij hier gebruik van kunnen maken. In ieder geval zullen we binnenkort in heel 
Moordrecht gaan folderen over deze en onze problematiek. 
 
 

16 oktober naar Den Haag  
Noteer deze datum in uw agenda, meld u aan via email aan de BVVW. We zijn bezig om een bus 

te regelen zodat we samen kunnen deelnemen aan dit protest. Aanmelden via; actie@bvvw.nl  
 
Graag tot snel! Actiegroep Geenstijlzuidplas 
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