
• Plek:  HET BEGON MET EEN DROOM
konden deze plek verwerven
ark mocht niet
hebben onderzocht wat wel mocht
info bij de heren Stok, Wierenga en Ferkranus van de gemeente
hebben een Spits (die toen ook op die plek lag) gezocht
tekeningen gemaakt
overleg hierover gehad met dhr. Ferkranus en op basis daarvan hebben wij een 
LIGPLAATSVERGUNNING gekregen!

• Schip komt hier te liggen
behoudens enkele kleine wijzigingen, die inherent zijn aan een dergelijk groot 
project, is het schip geheel uitgevoerd conform de tekeningen

• Klachten van overburen
gemeente komt hier meten en n.a.daarvan krijgen we een brief (betreft: illegale 
ligplaats, hetgeen niet klopt) 
dat uit die metingen bleek dat er enkele overschrijdingen in de maatvoering 
zouden zijn (let wel: de maten stonden zo op tekening!)

• Gesprek 
n.a.v. brief gemeente gesprek met de heren Ferkranus en de Leeuw van de 
Gemeente en dhr. Klaas Koetje en ons
- de overtredingen worden dermate miniem genoemd, dat de Gemeente nooit tot 
handelen zou zijn overgegaan, ware het niet dat er een klacht was ingediend
- advies: probeer met de boze overbuurmannen te gaan praten; plant wat bomen; 
geef de boot een mooi kleurtje; het wordt weer zomer, alles wordt groen en je 
ziet de boot nauwelijks meer! Lukt dat praten niet, dan kunnen wij nog altijd een 
bijeenkomst organiseren met alle belanghebbenden, een soort mediation. Heb 
toen al aangegeven dat een van de klagers mijn ex-echtgenoot is en dat dat wat 
moeilijk lag dus.
Samenvatting van het gesprek: ons gehoord hebbende zouden zij eventuele 
'handhaving' heroverwegen

• Gesprek met overbuurmannen
Hr. Gans kapte het direct af, hij vond de boot te hoog en wilde hem weg
Hr. van der Schalie (mijn ex) idem dito; wel stelde hij (of the record) voor om 
een eind verderop (voor het belastingkantoor) te gaan liggen, daar kwam, 
volgens hem, een plek vrij; dan zouden zij geen problemen meer maken
hoezo verontwaardiging over een z.g. niet-authentieke boot in dit kanaalvak!
Ook mijn broer (die hem uiteraard goed kende) heeft met hem geprobeerd te 
praten; ook tegen hem zei hij dat het hem ging om de hoogte van de stuurhut, 



maar omdat zij daar niets aan konden doen, hebben ze het maar op de regeltjes 
gegooid
Zo is m.i. het begrip 'authenticiteit' in dit verhaal gekomen

• Vanwege de geruststellende toon in het gesprek met Ferkranus en de Leeuw en 
hun toezegging om met het hoofd van de afdeling de zaak te heroverwegen, 
verwachtten wij dat de klagers door de gemeente zouden worden afgewezen, 
vanwege de geringe mate van overtredingen en vanwege de enorme belangen 
voor ons, die we ook in dat gesprek aan de orde hebben gesteld. De stuurhut, 
die ook op de tekening al in de gangboorden stond! en die wél nog gangboorden 
heeft, i.t.t. tot wat steeds maar in de brieven van de gemeente wordt beweerd, 
afbreken en smaller weer opbouwen betekend een kostenpost van tienduizenden 
euro's. Terwijl het belang dat ermee gediend wordt miniem is; de roef die ietsje 
te hoog is bevonden, maar die er altijd al was die een authentiek onderdeel 
vormt van het schip, eraf zagen is belachelijk, dat zal ieder weldenkend mens 
met ons eens zijn en daar waren de heren Ferkranus en de Leeuw het ook 
roerend over eens met ons
                                 

• In plaats van dit alles komt als een donderslag bij heldere hemel: 
De Intrekking van de vergunning!
Geen poging tot bemiddeling, geen afweging van belangen
Voelen ons verraden en geïntimideerd; alsof wij willens en wetens de boel 
belazerd hebben! daar is geen sprake van.
Feit is dat dezelfde boot waarvoor vorig jaar een ligplaatsvergunning werd 
afgegeven, nu weg moet! 
Wij dachten te kunnen vertrouwen op informatie en besluiten van de overheid! 
Op basis daarvan hebben wij al ons geld (uit de verkoop van ons huis) hierin 
geïnvesteerd
En nu wordt de bodem onder ons bestaan weggeslagen

• Intussen is het bezwaar van dhr Gans e.a. onontvankelijk verklaard door deze 
commissie, wegens veel te laat ingediend.
hoe kan het dat, nog vóór dit bezwaar is behandelt door de bezwarencommissie, 
onze vergunning al wordt ingetrokken??

• Daarna, het wordt steeds erger, komt er een brief van de gemeente waarin wordt 
gesteld dat ons schip voor 9 november van de ligplaats moet zijn verwijderd! 
Terwijl we ons nog niet eens hebben kunnen verdedigen en het bezwaar van 
onze overbuurmannen is afgewezen! Dit wordt een Kafkaësk verhaal.
Dit schip is gebouwd op deze plek, we kunnen niet zomaar ergens anders gaan 
liggen; we hebben dik 4 ton in deze boot en ligplek gestoken (nogmaals, op basis 
van een door de Gemeente verleende vergunning). Bedoelt de Gemeente met dat 



'verwijderen' van het schip dat we de boot naar de sloop kunnen brengen, de 
ligplaats verpatsen en ergens in een huurhuisje moeten gaan zitten? Omdat een 
paar overbuurmannen last hebben van de hoogte? Waarbij ik nog aan wil 
tekenen, dat wij op korte termijn een nieuw schuurtje gaan bouwen dat de 
stuurhut grotendeels aan hun ogen zal gaan onttrekken

• Tot slot wil ik het nog even hebben over de belangen die hier spelen en die, 
nogmaals, in de hele afweging van de Gemeente geen enkele rol hebben 
gespeeld. Terwijl de Gemeente volgens artikel    in het Bestuursrecht verplicht is 
alle belangen af te wegen en bij disproportioneel verschil in belangen, de 
zwaarste belangen het zwaarst te laten wegen

Wij zitten inmiddels in een nachtmerrie, wij voelen ons onveilig, we voelen ons 
een speelbal van gemeentelijke willekeur, wij zitten gevangen in een situatie en 
we hebben zelfs niet meer de vrijheid om daaruit te stappen, want hoe kunnen 
wij een schip verkopen op een ligplaats die illegaal is geworden?! Wij voelen ons 
vermorzeld door regels die door iedereen anders worden uitgelegd. 
Wij snappen er in elk geval niks meer van!
En als het hier niet stopt, dan kunnen we nog jaren in deze situatie gedwongen 
blijven! Wat denkt u dat de impact hiervan is op ons? We lopen nu al beiden bij 
de dokter, ik heb maagklachten, Jan een loeiend hoge bloeddruk, zo erg dat hij 
onder dokterscontrole moet blijven, verder zijn we beiden (Jan 15 en ik bijna 10 
kilo) afgevallen en slikken we regelmatig kalmerende middelen. Wij zijn nu 
beiden 62 en hadden ons verheugd op mooie laatste jaren op onze nieuwe 
woonplek!
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